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UTVECKLINGSFÖRENING SILMU RF 
 
Utvecklingsförening SILMU rf grundades 9.1 2007 och föreningen är en av Finlands 54 
Leader grupper. Föreningen är tvåspråkig. 
Verksamhetsområdet omfattar nio kommuner, (Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, 
Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo) och på det är bosatt ca. 121 000 invånare.  I 
Borgå centrum har ett område som har ca. 29 000 invånare avgränsats från Leader-
verksamheten.  
 
Föreningens syfte är att främja utveckling, livsmiljön och människornas välmående i den 
egna regionen, samt att stöda andra aktörer. SILMU rf har som mål att stärka 
landsbygdsinvånarnas samverkan och samhörighet, samt att förbättra möjligheterna till 
ett aktivt liv och en aktiv fritid och utkomst på landsbygden. 
 

Medlemmar 
Föreningen strävar till att integrera sig i sitt verksamhetsområde bland annat genom sina 
medlemmar. Personalen och styrelsens medlemmar rekryterar nya medlemmar till 
föreningen. I slutet av år 2021 var medlemsantalet sammanlagt 697 varav 133 var 
samfund. Föreningen hade 22 unga medlemmar, dvs. under 30 år gamla. 

 

Stadgeenliga möten 
 Vårmötet arrangerades via teams 25.5.2021. 

 Höstmötet arrangerades 7.12.2021 på Wasagård i Lappträsk. På höstmötet var 
representanterna för den offentliga sektorn i tur att avgå från styrelsen 

 Som ordförande år 2021 har fungerat Riitta Myyrä från Pukkila och Camilla 
Stjernvall från Lovisa som viceordförande 

 Som revisor har fungerat Tony Granström (GR) och som ersättare Lars Vepsäläinen 
(GR) 

Personal 
Under verksamhetsåret har det varit personalbrist fram till augusti 2021 då den nya 
verksamhetsledaren Anette Vihanto började sitt jobb på SILMU. 
Tiina Kurki har fortsatt som kanslichef och Heli Tommiska som projektrådgivare. 
Byarådgivare har varit Li-Marie Santala. 
SILMU rf har sitt kansli i Borgå på adressen Veckjärvivägen 1.  
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Styrelsen 
 
Vid val av styrelsemedlemmar för SILMU rf tillämpas trepartsprincipen och styrelsens 
medlemmar väljs även så, att de så väl som möjligt representerar föreningens 
verksamhetsområde. 

Ordförande Myyrä Riitta Pukkila   
 

Egentliga 
medlemmar 

 
Suppleanter 

 

Offentliga sektorn Järvenpää Minna Pukkila Aitokari Mia Loviisa 
Hava Eeva Mörskom Åkerfelt Tanja Sibbo 
Inkinen Juha-Matti Mäntsälä Nygård Jonna Lappträsk 

Företag och föreningar Nyström Heikki Askola Mäittälä Kyösti Askola 

Stjernvall Camilla Lovisa 
Sormunen 
Laura Borgå 

Hovén Tommi Lappträsk 
Majander 
Samu Mäntsälä 

Enskilda invånare på 
landsbygden 

Jaakkonen Anna-
Kaisa Borgå Pirnes Markku Pukkila 
Tikkanen Joija Borgnäs Peisa Heikki Borgnäs 

Hartwall Camilla Sibbo 
Salminen 
Hannu Mörskom 

 
Styrelsen har sammanträtt 12 gånger, varav tre var e-postmöten. 
 
För att bättre strukturera föreningens verksamhet, har man grundat tre arbetsgrupper: 
arbetsutskottet, företagsgruppen och belöningsgruppen. 

 

Byasektionen SILMU-byar 
Ilkka Ceder har fungerat som ordförande och som medlemmar Camilla Stjernvall, Jouko 
Pihlaja, Johanna Nyholm ja Anne Mattila. Li-Marie Santala har fungerat som sekreterare. 
Sektionen har sammankommit sju gånger under året. 
 

Ungdomssektionen 
Alex Andersson har fungerat som ordförande och som medlemmar Peppi-Emilia Salmi 
(vice ordförande), Charlotta Heijnsbroek, Erin Söderqvist, Jasmin Arrhenius, Saaga 
Luhtaniemi, Aino Myyrä, Sini Aaltonen, Peppi-Emilia Salmi, Otto Tamminen, Vilma Pietilä ja 
Iida Tall. 
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VERKSAMHET 
Leader finansieringsramen 
SILMU rf förverkligar SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategin. 
Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat som preliminär finansieringsram 4,8 milj. € för 
förverkligandet av strategin. För projektverksamhet används 3,8 milj. € och för 
administration 1 milj. €. För övergångsperioden 2021–2022 har Jord- och 
skogsbruksministeriet beviljat cirka 1,2 miljoner euro som finansieringsram för att 
genomföra strategin. Av beloppet kommer 1 165 000 € att användas till 
projektverksamhet och 50 000 € till förvaltning. 
År 2021 var finansieringsramen för förverkligandet av strategin 524 250 €. 

 

Stödansökningar och förfrågningar samt beredningen 
SILMU ry hade inga förhandsöverenskomna ansökningstider under 2021. Ansökningar 
kunde lämnas in fortlöpande, men ansökningar som lämnats in till ett visst meddelat 
datum har behandlats på i förväg bestämda möten. Under 2021 var totalt 107 
stödförfrågningar. Fjorton av ansökningarna var inte stöddugliga.  
 
Under 2021 fick SILMU rf totalt 53 ansökningar. Av dessa var 38 företagsstödansökningar 
och 15 projektstödansökningar (data från QlikView-rapporten). 
 
Personalen beredde ansökningarna med sökanden och presenterade dem till styrelsen. 
Under 2021 behandlade styrelsen 38 bidragsansökningar varav 24 ansökningar 
finansierades. Av de ansökningar som fick stöd var 10 företagsstöd och 14 projektstöd. 
 
Av övergångsperiodens projektram har SILMU rf bundit 489 451 € (inkl. EU, stat, kommun 
och annat offentligt stöd) vilket är 42 % av den två-åriga ramen. Privat finansiering har 
samlats in sammanlagt 813 773 €, varav 112 320 € som talkotimmar och pengar 701 453 €. 
 
De finansierade projektens fördelning enligt tyngdpunkterna år 2021: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Finansieringsbeslut 

Nylands NTM-central gjorde laglighetsgranskningen och slutgiltiga finansieringsbesluten 
för de ansökningar som SILMU rf:s styrelsen förordat. 
 

Beviljad 
finansiering 

6.1 Affärsverksamhet 
och sysselsättning 

6.2 Livskraftiga 
byar 

6.3 Miljö 
och natur 

6.4 Skär-
gården 

Förverkligad - st. 
 

11 9 3 1 

Förverkligat av 
tyngdpunkten -% 

50 39 30 42 

Förverkligat av 
finansieringsramen 
- % 

15 20 3 4 
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Betalningsansökningar och utbetalt stöd 

Under 2021 lämnades 38 utbetalningsansökningar och vid årets slut hade 37 ansökningar 
fått ett utbetalningsbeslut. 17 projekt har fått beslut för slututbetalningen.  
Kommunal finansiering har betalats åt projekten under året sammanlagt 76 286,30 €. 
Betalningsansökningarna omfattade både den tidigare finansieringsperioden och 
övergångsperioden. 

 

Genomförda projekt 

Under 2021 avslutades 12 projekt och 18 projekt har fått slutbetalning. Under hela 
programperioden (2014–2020) och övergångsperioden har 80 projekt genomförts. 
 

Resultat och uppföljning av strategin 

Fördelning av det beviljade stödet enligt tyngdpunkterna i strategin 2014–2020. 
Uppföljning och rapportering av strategin följs upp med olika tabeller och 
rapporteringsverktyget QlikView. Genomförandet av strategin redovisas årligen, bl.a. Till 
Jord- och skogsbruksministeriet, Nylands ELY-central och kommunerna i regionen. 
 

 

Tabellen nedan beskriver hur de stöd som beviljats vid utgången av 2021 har fördelats 
kommunvis i förhållande till de andelar kommunerna betalat 
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Egna projekt 

 Tuulta purjeisiin – Vind i seglen 
 SILMU ry:n teemahanke 2 
 SILMU ry:n teemahanke 3 (Saaristo) 
 SILMU ry:n teemahanke 4 
 Routes across the borders in Latvia and Finland 
 Sipoon Matkailun Helmiä 
 Yhdessä osaamme 

Byasektionens verksamhet 

Byasektionen fungerar som en regional byaförening 
och kompanjon som aktiverar byaverksamheten i 
området. SILMU-byar betjänar med rådgivning, hjälp 
med att göra upp byaplaner, information samt 
arrangerar skolningar och evenemang och förverkligar olika utvecklingsprojekt. 
 

 Öppna Byar – dagen 12.6, fem byar och en kommun från området deltog 
 utnämningen Årets byagärning gick till Henna Nieminen från Kimonkylä 
 byaverksamhetens förtjänstetecknet i silver beviljades åt Tora Öhrström från 

Lovisatill 
 till Årets Nyländska by valdes Bromarv från Raseborg 
 byarådgivaren deltog i olika arbets- och styrgrupper (samarbete, intresse-övervakning 

och påverkan) 

SILMU byars verksamhetsberättelse 2021 finns på www.itukylat.fi 
 

Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen hade två möten under året via Teams, och ytterligare ett möte hölls 
som hybrid. I början av året behandlades den FYRKKA-ansökan som lämnats in föregående 
år. FYRKKA har beviljats totalt 20 194 €. 
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Kommunikation 

En detaljerad kommunikationsplan har ställts upp. Den har införts i kvalitetshandboken. 
De viktigaste kommunikationskanalerna var: 

 webbplats på adressen www.silmu.info och itukylat.fi 
 elektroniskt nyhetsbrev som sändes 17 gånger till cirka 841 prenumeranter 
 sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter) 
 den externa kommunikationen med myndigheter och intressentgrupper har skötts 

på ovan nämnda sätt och genom att delta i och anordna olika tillfällen, elektroniskt, 
via media och tryckt material 

 
Den interna kommunikationen inom personalen, styrelsen och medlemmarna har skötts 
på ovan nämnda sätt och dessutom ansikte mot ansikte, på arbetsplatsmöten, per e-post, 
telefon, intranät och möten. Föreningen använder Microsoft, som möjliggör utnyttjande 
av information oberoende av plats eller hårdvara. 
 
Den externa kommunikationen med myndigheter och intressentgrupper har skötts på 
ovan nämnda sätt och genom att delta i och anordna olika tillfällen, elektroniskt, via 
media och tryckt material. 

Personalen och styrelsemedlemmarna har under året deltagit i skolningar och seminarier 
som har ordnats av jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Byar rf, NTM-centralen och 
Livsmedelsverket. 

Samarbete med intressentgrupper 

SILMU rf:s viktigaste intressentgrupper är områdets företagsrådgivningsorganisationer, 
kommuner, läroinrättningar, Nylands NTM-central och andra Leader-grupper, särskilt i 
Nyland. Det praktiska samarbetet har bestått av olika träffar och anordnande av gemen-
samma tillställningar. 

Träffar med intressegrupper st. 
Kommuner 10 
NTM-centralen 7 
Landskap 0 
Ministerier och Livsmedelsverket 25 
Regionala träff 13 
Riksomfattande verksamhet 16 
Leader-träff 20 
Företagsrådgivningsorganisationer 3 
Övriga tillställningar, träffar och möten 89 
Övriga 10 
Övrig verksamhet st. 
Informations- och aktiveringstillfällen  7 
SILMU rf:s övriga träffar, möten och skolningar 24 
Projektens styrgrupper 4 
Internationell verksamhet 0 
Deltagande i seminarier och skolningar  2 
Övriga  1 
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Nya kontakter 3 
 
Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 
Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som ursprungligen var planerad till ett 
tvådagarsevenemang, hölls som ett webbseminarium Smart landsbygd 2.0. den 25. mars. 
Dagens teman var bl.a. ”Nya möjligheter för landsbygden och Trender & Framtid”. 

 

Annan central verksamhet under 2021 

 samarbete med Leader EMO: vi sköter som köptjänst deras ekonomiförvaltning 
samt projektrådgivning angående betalningsansökningarna  

 eget utvecklingsseminarium 
 belönande av bästa projekt (företags och allmännyttiga) 
 skolning av nya styrelsemedlemmar 

 
 
 
 

Ekonomi 2021 

2021 
BUDGET € FÖRVERKLIGAT € 

Löner och bikostnader 196 849  187 995 

Köptjänster  12 769 19 031 

Hyror 12 040 10 680 

Mötesarvoden 11 500 20 603 

Resekostnader 24 243 4 784 

Övriga kostnader 31 231 14 558 

Total 288 632 €  257 651 € 

   
 

Kasten mellan det budgeterade och det förverkligade: Covid 19 -pandemin påverkade en 
hel del på verksamheten då en hel del planerade tillställningar måste ordnas virtuellt. 


