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1. YLEISKATSAUS YHDISTYKSEN TOIMINTAAN 2015
Alkuvuosi 2015 kului hanketoimijoiden aktivoinnissa, henkilöstön kouluttautumisessa ja erilaisissa valmistelutehtävissä ohjelmakauden 2014–2020 rahoitushaun avautumisen osalta. Toukokuussa hanke- ja yritystukien haku avautui ja Rajupusu Leader ry:n hallitus saikin käsiteltäväkseen heti kesäkuun kokoukseen ensimmäiset tukihakemukset. Vuoden 2015 aikana vastaanotetuista hakemuksista ja hallituksen päätöksistä
on yksityiskohtainen selvitys toimintakertomuksen kohdassa 2. Hanketoiminta 2015.
Kaikki vuonna 2015 vastaanotetut hakemukset (yleishyödylliset hankkeet ja yritystuet) on toimitettu Rajupusu Leaderille Hyrrä-järjestelmän kautta sähköisesti. Ensimmäinen yritystukipäätös saapui Ely-keskuksesta
paperipäätöksenä joulukuussa. Hankepäätöksiä ei vuoden 2015 aikana saatu lainkaan.
Toimintaryhmä käynnisti vuoden 2015 aikana kolme teemahanketta, jotka kaikki olivat yleishyödyllisiä investointihankkeita. Aktiivisen aktivointi- ja neuvontatyön ansiosta kahden teemahankkeen osalta hankkeille
asetetut tavoitteet ylittyivät kirkkaasti hakijoiden määrän ja haetun rahoituksen osalta. Kolmannen teemahankkeen hakuaika toteutettiin vuoden 2016 puolella.
Yhdistyksen nettisivut päivitettiin täydellisesti vuonna 2015 vastaamaan paremmin ohjelmakauden 20142020 tavoitteita ja odotuksia. Aktiivisempaan ja säännöllisempään viestintään satsattiin kokonaisuudessaan
aikaisempaa enemmän.

2. HANKETOIMINTA 2015
Hanke- ja yritystukipäätökset 2015
Vuoden 2015 aikana sidottiin 52 % käyttöön tulleesta myöntövaltuuskehyksestä (2014–2015). Hallitus käsitteli kaikki saapuneet 11 tukihakemusta (9 yleishyödyllistä ja 2 yritystukea), ja teki myönteisen päätöksen 6
yleishyödyllisen hankkeen ja 2 yritystuen osalta. 3 yleishyödyllisestä tukihakemuksesta tehtiin kielteinen
päätös. Hakemuksia tuli toiminta-alueen kaikkien neljä kunnan alueilta sekä toiminta-alueen ulkopuolisilta
toimijoilta. Lisäksi yhdistys haki vuoden aikana 3 omaa teemahanketta kohdistuen yleishyödyllisiin investointeihin. Hakemusten jakautuminen strategian painopistealueittain näkyy alla olevasta taulukosta.
Strateginen painopistealue

Hankehakemuksia yhteensä
(kpl)
2

Yritystukihakemuksia yhteensä
(kpl)
2

Teemahankkeita
yhteensä (kpl)

Monipuolinen elinkeinoelämä
Yhteisöllisyys ja vaikut2
0
taminen
Asuminen ja vapaa-aika
2
0
Matkailu
0
0
Nuoret
0
0
Biotalous
0
0
Kansainvälisyys ja
3
0
alueiden väliset hankkeet
Yhteensä
9
2
Taulukko 1. Hakemusten määrän jakautuminen strategisten osa-alueiden mukaan

Myönteinen
päätös (kpl)

Kielteinen
päätös (kpl)

0

4

0

1

2

1

1
0
1
0
0

3
0
1
0
1

0
0
0
0
2

3

11

3

Hankerahoitus kohdistui yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja tiedonvälityshankkeisiin. Vuonna 2015 ei
rahoitusta haettu lainkaan yleishyödyllisiin investointeihin – poikkeuksena toimintaryhmän omat teemahankkeet. Hankerahoitus kohdistui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden osalta seuraavasti:
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Toimenpide

Hakemuksia yhteensä
(kpl)
1.2. Tiedonvälitys ja esittelytoimet
2
6.4. Muu yritystoiminta
2
7 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
3
7.1. Selvitykset ja suunnitelmat
1
7.4. Maaseudun palvelut
4
7.6. Kulttuuri- ja luonnonperintö
1
19 Leader-toimenpide
1
Yhteensä
14
Taulukko 2. Hakemusten jakautuminen toimenpiteittäin

Yritystuet kohdistuivat molemmissa tapauksissa yritysten investointeihin; koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin. Tukea hakeneet yritykset olivat molemmat toimivia yrityksiä, joiden investoinnit paransivat paikallista
palvelutarjontaa. Yritystuet olivat euromääräisesti varsin vaatimattomia ja kohdistuivat palvelualan yrityksiin.
Yritystukien keskiarvo oli 3 567 euroa (2014 vuonna keskiarvo 14 726 euroa ja 2013 9 344 euroa). Erityisen
ilahduttavaa oli, että toisessa tuetussa investoinnissa luotiin suoraan yksi työpaikka nuorelle henkilölle harvaan asutulle maaseudulle. Alla olevassa taulukossa on esitetty 2014–2015 myöntövaltuuden ja puolletun
rahoituksen jakautuminen euromääräisesti ja prosentuaalisesti strategisten painopisteiden mukaan.
Kehittämistavoite (strateginen painopistealue)

Myöntövaltuus
2014-2015

Myönnetty
rahoitus 2015

Monipuolinen elinkei236 063 €
78 508 €
noelämä
Yhteisöllisyys ja vaikutta198 292 €
106 540 €
minen
Asuminen ja vapaa-aika
160 523 €
205 027 €
Matkailu
75 540 €
0€
Nuoret
141 637 €
81 250 €
Biotalous
94 425 €
0€
Kansainvälisyys ja aluei37 770 €
15 289 €
den väliset hankkeet
Yhteensä
944 250 €
486 614 €
Taulukko 3. Rahoitusjakauma strategisten painopisteiden mukaan

%-osuus myöntövaltuudesta
(strategia)
25 %

2015
toteuma

21 %

11 %

17 %
8%
15 %
10 %
4%

22 %
0%
9%
0%
2%

100 %

52 %

8%

Hyviä hanke-esimerkkejä
Hyvinä hanke-esimerkkeinä on esille tuotava toimintaryhmän omat teemahankkeet. Ne olivat erittäin suosittuja toimijoiden keskuudessa, joten Leader-ryhmän henkilöstön ja hallitusjäsenten tekemä aktivointi onnistui
täydellisesti. Yleishyödyllisiin investointeihin varattua rahoituskehystä ei riittänyt läheskään kaikille halukkaille, ja teemahankkeissa aktivoituneet hakijat ovat sittemmin hakeneet rahoitusta omiin hankkeisiin. Lisäksi
alueen elinkeinojen kehittämiseen keskittyvät hankkeet ovat aina erittäin tärkeitä, ja niillä on potentiaalia
aktivoida esim. yritystukihakemuksia. Juvan Yrittäjät ry:n elinkeinojen kehittämishanke, joka kohdistuu nuoriin ja yrittäjyyden mahdollisuuksia esille tuomiseen on erinomainen esimerkki käytännönläheisestä ja paikallisesta hankkeesta. Jo aiemmin mainituista yritystuista erittäin ilahduttavaa oli se, että toisessa niistä
investointituki loi suoraan yhden työpaikan nuorelle henkilölle harvaan asutulla maaseudulla.
Kuntajakauma
Hakemuksia vastaanotettiin 8 kappaletta toiminta-alueella toimivilta tahoilta (yhdistykset ja yritykset). Kuntakohtainen jakauma näkyy alla olevassa taulukossa. Lisäksi 2 hakemusta vastaanotettiin alueen ulkopuolisilta hakijoilta; toisessa näistä hankkeen toteutusalue kattaa toiminta-alueen kaikki neljä kuntaa, kun taas
toisessa hankkeessa toiminta kohdistuu Rantasalmen ja Joroisten kuntien alueelle.
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Kunta

Yritystukihakemus
(kpl)

Hankehakemus (kpl)

Hakemuksia
yhteensä (kpl)

Summat
(€)

1
2
1
1

1
3
1
1
1

12 303 €
69 014 €
32 724 €
4 200 €
50 634 €

1

1

15 289 €

6

8

184 164 €

Joroinen
Juva
1
Rantasalmi
Sulkava
1
Hanke, joka koskee kaikkia alueen
kuntia (hakija toiminta-alueen ulkopuolelta)
Hanke, joka toteutetaan Joroisten ja
Rantasalmen alueella (hakija toiminta-alueen ulkopuolelta)
Yhteensä
2
Taulukko 4. Kuntakohtainen hakemus- ja rahoitusjakauma

Alla olevassa kaaviossa on esitetty kuntakohtainen, euromääräinen rahoitusjakauma perustuen toimintaalueelta tulleisiin hakemuksiin (yhdistykset ja yritykset).

Kuntakohtainen rahoitusjakauma (haetut
€)
(Ei sisällä alueen ulkopuolisia hakemuksia.)
69 014

80000
60000
32 724

40000

12 303
4 200

20000
0
Joroinen

Juva

Rantasalmi

Sulkava

Kaavio 1. Kuntakohtainen rahoitusjakauma

Teemahankkeet
Rajupusu Leader ry avasi todennäköisesti ensimmäisenä toimintaryhmänä Suomessa kaksi teemahanketta
syksyllä 2015; Yhdistysten investoinnit sekä Lapset ja nuoret -teemahankkeet. Kolmas, Tuumasta toimeen teemahanke, haettiin loppuvuonna 2015. Kaikki kolme teemahanketta ovat kohdistuneet yleishyödyllisiin
investointeihin. Yhdistysten investoinnit sekä Lapset ja nuoret -teemahankkeiden aktivointiin käytettiin resursseja ja aikaa huomattavan paljon. Tavoitteena oli herättää alueen toimijat uuden ohjelmakauden mahdollisuuksiin sekä löytää erityisesti uusia toimijoita Leader-toiminnan pariin. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin yli odotusten; hakemusten määrä ylitti asetetut tavoitteet, rahoitusta haettiin kaksi kertaa varattua
kehystä enemmän ja uusia toimijoita saatiin mukaan yli odotusten.
Teemahanke

Hakemuksia
yhteensä (kpl)
20
21
-

Uusia hakijoita (kpl)
10
6
-

Myönteinen
päätös (kpl)
12
11
-

Kielteinen
päätös (kpl)
8
10
-

41

16

23

18

Lapset ja nuoret
Yhdistysten investoinnit
Tuumasta toimeen
Haku 1.2.-31.3.2016
Yhteensä
Taulukko 5. Teemahankkeet 2015

Tuumasta toimeen -teemahankkeen toimenpiteiden haku on avoinna parhaillaan (1.2.-31.3.2016), joten sen
toteutuma raportoidaan vuoden 2016 vuosiraportissa. Kahdessa ensimmäisessä teemahankkeessa tehty
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aktivointi- ja neuvontatyö tosin näyttää kantavan hedelmää. Hyvä esimerkki tästä on, että ensimmäisiin
teemahankehakuihin mukaan lähteneet, täysin uudet hanketoimijat olivat omissa verkostoissaan mainostaneet ja markkinoineet Leader-teemahankkeiden tuomia mahdollisuuksia, mikä aktivoi yhteydenottoja täysin
uusilta toimijoilta.
Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet
Toimintaryhmä on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tiedotustilaisuuksissa
ja paikallisissa/seudullisissa yhteistyökokouksissa. Lisäksi ryhmä on toiminut paikallisten hankkeiden ohjausryhmätoiminnassa. Luomualan koordinaatiohankkeen odotetaan aktivoivan alueen toimijoita vuoden 2016
loppupuolella. Sen sijaan Luonnontuotteet-, Lähiruoka-, Matkailu- ja Green Care -koordinaatiohankkeiden
odotetaan tuovan esille Leader-rahoituksen piirissä olevia hankkeita erittäin nopeallakin aikataululla. Toimintaryhmän toiminnanjohtaja toimii MAMK:n Hoivafarmi-hankkeen (osa Green Care -koordinaatiohanketta)
ohjausryhmän puheenjohtajana. Biotaloushankkeiden käynnistymishitaudesta johtuen läheisempi yhteistyö
Energiatahokkuus-koordinaatiohankkeen kanssa on käynnistymässä.
Toimintaraha
Rajupusu Leader ry:n toimintaraha 1 -hakemus toimitettiin Maviin 8.1.2015. Toimintarahasuunnitelman
mukaisesti toimintaryhmä on aktivoinut, ohjannut, neuvonut ja kouluttanut paikallisia toimijoita sekä rahoittanut paikallisia ja alueellisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Toimintarahahankkeella on pystytty toteuttamaan toimintaryhmän paikallista kehittämisstrategiaa, järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
sekä toteutettu viestintää ja tiedotusta.
Toimintarahalla palkattuina yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Pia Jääskeläinen sekä
loppuvuonna osa-aikaisesti hankeaktivaattori Kirsi Blomberg. Toimihenkilöt ovat aktivoineet, neuvoneet ja
ohjanneet hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa.

3. YHDISTYKSEN RESURSSIT
Sääntömääräiset kokoukset 2015
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kaartilankosken Kiinteistö Oy:n omistamassa vanhassa koulurakennuksessa Sulkavalla 21.4.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Auvinen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2015 Rella Oy:n kokoustiloissa Joroisissa ja kokouksen puheenjohtajan toimi Pekka Teittinen. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa
hyväksyttiin sääntömuutosesitys.
Säännöt
Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuoden 2015 aikana seuraavasti:
Yhdistyksen yleisten kokousten kokouskutsu voidaan jatkossa lähettää perinteisenä kirjekutsuna tai sähköpostilla tai julkaisemalla kokouskutsu toiminta-alueella ilmestyvissä paikallislehdissä. Lisäksi yhdistyksen
hallitus voidaan jatkossa kutsua koolle kirjeitse lähettävän kutsun sijaan sähköisin työkaluin, hallituksen
kokous voidaan toteuttaa etäkokouksena ja sähköpostitse pidettävässä kokouksessa hallituksen jäsenten
tulee ilmoittaa vastauksensa esityksiin viimeistään kokouskutsuun merkittyyn ajankohtaan mennessä.
Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2015 ja patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi ne joulukuussa 2015. Sääntömuutokset eivät vaikuta Leader-toimintaan, vaan ovat yhdistyksen yleiseen toimintaan liittyviä ja sujuvoittavat hallituksen työskentelyä ja tehostavat henkilöstön operatiivista toimintaa huomattavasti.
Jäsenistö ja jäsenistöön kohdistuva toiminta
Vuoden 2015 aikana yhdistyksen jäsenyydestä erosi kymmenkunta jäsentä. Lisäksi yhdistyksen jäsenrekisteri käytiin läpi ja siitä poistettiin toimintansa lopettaneet yritykset ja yhdistykset, jäsenmaksun maksamatta
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jättäneet tahot. Näin ollen, kun otetaan huomioon hallituksen hyväksymät uudet jäsenet, yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 100 (57 yritystä/yhdistystä), 4 kuntaa, 39 henkilöjäsentä (naisia 22,
miehiä 17). Yhdistyksen henkilöstön ja hallituksen vakaana aikomuksena on vuoden 2016 aikana laittaa
erityispanostus toimintasuunnitelmassa esille tuodulle jäsenhankintakampanjalle, jonka tavoitteena on myös
tuoda esille Leader-toimintaa ja -rahoitusta sekä aktivoida hakijoita ja muita alueen toimijoita. Vuoden 2015
aikana toteutettiin nettisivu-uudistus ja valmisteltiin heti tammikuussa 2016 lähetettävää sähköistä uutiskirjettä. Lisäksi suunniteltuun kampanjaan sisältyy entistä enemmän esilläoloa tapahtumissa, näkyvyyttä ja
jäsentapaamisia.
Hallituksen kokoonpano
Varsinainen jäsen
Harri Tillman, pj.
Ari Korhonen
Riitta Minkkinen
Petri Miettinen
Kimmo Ihalainen
Riikka-Mari Damski
Antti Kinnunen
Petri Turakainen
Satu Piispa-Hakala
Eetu Nissinen, vpj.
Heikki Mikkonen
Mervi Tiainen

Varajäsen
Marisa Hukkanen
Kaarina Kovanen
Maila Viberg
Risto Keinänen
Päivi Anias
Markku Räisänen
Jaakko Hänninen
Riitta Rimmi
Brita Suokas
Johanna Parkkinen
Jaakko Tiippana
Anu Liljeström

Kunta
Rantasalmi
Rantasalmi
Rantasalmi
Joroinen
Joroinen
Joroinen
Juva
Juva
Juva
Sulkava
Sulkava
Sulkava

Kolmikanta
Julkisyhteisö
Yritykset / yhteisöt
Asukkaat
Julkisyhteisö
Yritykset / yhteisöt
Asukkaat
Julkisyhteisö
Yritykset / yhteisöt
Asukkaat
Julkisyhteisö
Yritykset / yhteisöt
Asukkaat

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus kiertää lisäksi kunnittain siirtyen aina kahden vuoden. Yhdistyksen hallitus koostuu
12 varsinaisesta jäsenestä niin, että toiminta-alueen jokaisesta neljästä kunnasta on edustettuina kaikki
kolme kolmikantaryhmää (julkisyhteisö, asukkaat ja yritykset/yhteisöt). Hallituksen varsinaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Tammikuussa 2015 hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi
valittiin Harri Tillman Rantasalmelta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Eetu Nissinen Sulkavalta. Hallituksen
muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle niin, että joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä
on erovuorossa. 6 vuoden enimmäisaikasääntöä noudatetaan hallituksen muodostamisessa.
Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 12 kertaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon kokouksissa ei tehty hankepäätöksiä, vaan päätettiin suoraan yhdistyksen omaan toimintaan liittyvistä asioista kuten esim. hankeaktivaattorin rekrytointi, tilitoimistopalvelujen siirto, internet-palvelujen palveluntarjoaja vaihtaminen ja nettisivujen uudistaminen, sääntömuutokset ja sähköinen päätöksenteko. Tavoitteena oli uudistaa ja sujuvoittaa
yhdistyksen omaa toimintaa. Ensimmäiset hankepäätökset tehtiin kesäkuun kokouksessa.
Strategia- ja aktivointijaosto
Hallituksen apuna toimi vuonna 2015 strategia- ja aktivointijaosto, johon kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä (jäsen/kunta). Jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Jaoston työpanos
osoittautui korvaamattomaksi avuksi mm. yllättäen eteen tulleen rekrytointitarpeen ilmettyä. Jaosto toteutti
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa rekrytointiprosessin valmistelut sekä haastatteli valitut kandidaatit hallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi jaosto toimi suuressa roolissa yhdistyksen talouspalvelujen siirtämisessä tilitoimistosta toiseen (tarjouspyyntöjen valmistelu, tarjousten läpikäynti, jne.) ja yhdistyksen nettisivuston rakentamisprojektissa ja palveluntarjoajan vaihtumisessa (tarjouspyyntöjen valmistelu, tarjousten
läpikäynti, jne.).
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Jaoston jäsenet:
Harri Tillman, puheenjohtaja (Rantasalmi)
Eetu Nissinen (Sulkava)
Riikka-Mari Damski (Joroinen)
Antti Kinnunen (Juva)
Henkilöstö
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa kaksi vakituista, kokoaikaista työntekijää: toiminnanjohtaja Pia Jääskeläinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, joka aloitti tehtävässään 27.7.2015. Vuoden 2015
alussa yhdistyksen palveluksessa toimi määräaikaisessa työsuhteessa toimistopäällikkö/hankeneuvoja
Kalevi Welling 28.2.2015 asti.
Leader- ja Yritys-Suomi -toiminnan lisäksi Rajupusu Leader ry hallinnoi Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän toimintaa. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahama vastaa käytännön tasolla kalatalouden tukineuvonnasta ja aktivoinnista toimien määräaikaisessa työsuhteessa Rysän päällä -hankkeessa.
Toimitilat
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Juvalla perinteikkäässä Hildurin talossa osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva.
Kalatalousaktivaattori Pekka Sahaman toimitilat sijaitsevat Savonlinnassa.
Taloushallinto ja tilintarkastus
Vuoden 2015 puolivälissä taloushallintopalvelut siirrettiin ProAgria Etelä-Savo ry:lle hoidettavaksi. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Auno Inkeröinen Tilintarkastus Inkeröinen Oy:stä ja varalla Raija Pulkkinen Mikkelin Tilintarkastus Ay:stä.

4. VIESTINTÄ- JA KOULUTUSTOIMENPITEET PAIKALLISEN MAASEUDUNKEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN TUKEMISEKSI
Toimintaryhmän henkilöstö on kiertänyt aktiivisesti toiminta-alueella tapaamassa potentiaalisia hanketoimijoita toimintaryhmän omissa hankeinfoissa, muiden toimijoiden (esim. kuntien, verkosto- ja hanketoimijoiden) järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä yhteistyö- ja elinkeinoseminaareissa. Lisäksi aktivointia on tehty henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse ja sähköisin viestintävälinein. Tiedotusta ja viestintää on toteutettu rajupusuleader.fi -nettisivujen ja Facebook-sivuston välityksellä, sähköisillä ja painetuilla
esitteillä, lehtijutuilla sekä Maaseutukuriiri-viestintähankkeen avulla. Etelä-Savon Ely-keskus ja alueen toimintaryhmät julkaisivat painetun Maaseutukuriiri-lehden. Vuonna 2015 toimintaryhmän julkiset nettisivut
uudistettiin ja sähköisiin viestintäkanaviin panostettiin aikaisempia vuosia enemmän erityisesti sisällön
säännöllisen julkaisemisen näkökulmasta.
Seudullisissa ja paikallislehdissä julkaistuja lehtiartikkeleita hankkeista, yritystuista, teemahankkeista ja
toimintaryhmän toiminnasta yleisesti julkaistiin vuonna 2015 yhteensä 23.
Etelä-Savon Ely-keskus ja alueen toimintaryhmät järjestivät Anttolanhovissa yhteisen hallitusseminaarin,
jonka tavoitteena oli syventää hallituksen työskentelyssä tarvittavien osa-alueiden tuntemusta ja verkostoitua. Rajupusu Leader ry:n hallitus osallistui seminaariin. Alla olevasta taulukosta tulee esille järjestettyjen
tapahtumien, tilaisuuksien, seminaarien ja infotilaisuuksien määrät ja osallistujamäärät vuonna 2015.
Vuoden 2015 loppupuolella järjestettiin lisäksi Mavin Verkostoyksikön tarjoamalla palvelupakettirahoituksella Samassa veneessä -yhteistyöseminaari, jossa etsittiin yhtymäkohtia Itä-Suomen Leaderryhmien ja kalatousryhmän rahoitusmahdollisuuksiin, verkostoiduttiin sekä pyrittiin ratkaisemaan ko. rahoituskanavien yhteensovittamisen tuomia haasteita. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan, ja se koettiin erittäin
hyödylliseksi tiedonjakamisen ja -välittämisen kannalta sekä keskustelun ja työpaja-työskentelyn ansiosta.
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Toimenpide

2015
2015
tilaisuuksia
osallistujia
(kpl)
Hallitusseminaarit
1
ei tiedossa
Yritysneuvojaverkoston yhteistyökokoukset
10
110
Teemahankeinfot
4
54
Elinkeinoseminaarit
2
75
Hanke- ja yritystuki-infotilaisuuksia
19
205
Ely:n ja Mavin järjestämä maaseutupäivä
1
ei tiedossa
Esilläolo muiden hankkeiden tilaisuuksissa
25
250
Yhteistyöseminaarit ja -kokoukset
17
85
Samassa veneessä -seminaari
1
50
Yhteensä
80
829
Taulukko 6. Aktivointi-, koulutus-, yhteistyö-, verkosto- ja viestintätilaisuudet 2015

Vuonna 2016 on tarkoituksena jatkaa aikaisemmalla ohjelmakaudelle hyväksi havaittua käytäntöä järjestää
kullekin aloittavalle hankkeelle tai tuettavalle yritykselle hallinnollinen koulutusinfo. Infossa käydään läpi Elyn
päätös, hankkeen etenemis- ja maksatusprosessi, maksatus sekä raportointi.
Toimintaryhmän henkilöstö on osallistunut MMM:n, Mavin ja Ely-keskuksen Leader-ryhmille suunnattuihin
koulutuksiin ja tapahtumiin.

5. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA
Yritys-Suomi Rajupusu-alue
Rajupusu Leader ry koordinoi seudullisia Yritys-Suomi-palveluja toiminta-alueellaan yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa (alueen kunnat, ProAgria Etelä-Savo ry, Uusyrityskeskus Wäläkky ry, Finnvera,
TE-toimisto, Ely-keskus). Tavoitteena on taata alueen yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville paikalliset, monipuoliset
ja asiantuntevat neuvontapalvelut.
Koordinaattoriorganisaatio hoitaa mm. seuraavat tehtävät:
- osallistuu maakunnan seudullisten yrityspalvelujen kehittämistoimintaan ja vastaa toimenpiteiden
käynnistämisestä omalla alueellaan
- osallistuu valtakunnallisiin seudullisten palvelujen kehittämiseksi järjestettyihin neuvotteluihin, koulutuksiin ja seminaareihin. Koordinaatio-organisaatio vastaa tiedon välittymisestä ja toimenpiteiden
käynnistämisestä alueellaan.
- valmistelee vuosittaisen toimintasuunnitelman ja vastaavat raportit toteutumasta.
- vastaa verkoston sisäisen ja omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoinnista (mm. huolehtii tapaamisista ja kokouksista)
- vastaa yhteydenpidosta valtakunnan ja maakunnan yhteispalvelua kehittäviin toimijoihin.
Yritys-Suomi Rajupusu-alueen -verkosto kokoontui vuoden 2015 aikana 9 kertaa ja verkoston jäsenet auttoivat asiakkaita yhteensä 410 asiakaskontaktitilanteessa. Starttirahalausunnot, yrityksen perustamiseen ja
kehittämiseen liittyvä neuvonta sekä yritystuki- ja rahoitusneuvonta kuuluivat verkoston ydintoimintaan.
Alueelle perustettiin vuoden 2015 aikana 67 uutta yritystä ja 36 yritystä lakkautettiin, joten lisäys oli 31 yritystä.
Muu kehittämistoiminta
Rajupusu Leader ry:llä on ollut edustus niin paikallisissa, maakunnallisissa sekä valtakunnan tason ohjausja työryhmissä; esimerkiksi Suomen kylätoiminta ry:n Leader-jaostossa, Ruralia-instituutin neuvottelukunnassa, Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä, Mikkelin Ammattikorkeakoulun
Hoivafarmi-hankkeen ohjausryhmässä sekä maakunnallisen Maaseutukuriiri-viestintähankkeen ohjausryhmässä.
Toimintaryhmän toiminnan ydin Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan alueella on nimenomaan aktivointi, aluekehittäminen hyvin monipuolisesti, toimijoiden tuominen yhteen, hankeaihioiden edistämisen
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varmistaminen yhteistyössä toimijoiden kanssa, neuvonta, ohjaus ja rohkaiseminen. Leader-toimintaryhmän
aktiivinen ote hanke- ja yritystukien hakijoiden neuvonnassa ja opastamisessa mahdollistaa monipuolisen
aluekehittämisen.

6. ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄ
Rajupusu Leader ry hallinnoi Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän Kiehtovat kalavedet
-kehittämisstrategiaa, jonka toteutukseen osallistuu aktiivisesti alueen 10 muuta Leader-toimintaryhmää
Etelä- ja Pohjois-Karjalasta sekä Etelä- ja Pohjois-Savosta.
Kalatalouden aktivointihankkeen tarkoituksena on varmistaa Itä-Suomen kalatalousohjelman menestyksekäs operatiivinen toteutus. Kauden 2007–2013 Verkot vetehen -aktivointihanke päättyi 30.6.2015 ja kauden
2014–2020 ohjelmakauden aktivointihanke ”Rysän päällä” käynnistyi 1.7.2015. Aktivointihankkeessa tiedotetaan, aktivoidaan, neuvotaan ja opastetaan hanke- ja yritystukea hakevia tahoja kalatalousohjelman toiminta- ja päätöksentekoprosessissa. Alueen kalatalousaktivaattorina toimii Pekka Sahama.
Vuonna 2015 alueen Kalajaosto, joka mm. käsittelee Itä-Suomen kalatalousryhmälle osoitetut rahoitushakemukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan lausuntoesityksen
hallinnoivan Leader-ryhmän hallitukselle, kokoontui kolme kertaa ja käsitteli ensimmäisen ja ainoan vastaanotetun hankehakemuksen. Lisäksi alueen Leader-ryhmien edustajista, Ely-keskusten kalatalousyksiköiden sekä maakuntaliittojen edustajista muodostuva Seurantaryhmä, joka seuraa kalatalousohjelman toteuttamista ja ohjaa toimintaa strategisemmalla tasolla, kokoontui kaksi kertaa.
Vuoden aikana on työstettyjä ja valmisteltuja hankkeita ollut lähes 30 kpl. Sähköisen haun avautumisen
myötä (loppusyksyllä 2015) on Hyrrä-järjestelmän kautta vastaanotettu yksi hakemus kalatalousryhmälle ja
kaksi hakemusta maaseutu- sekä kalatalousrahastoihin. Lisäksi yksi hanke on jätetty suoraan hakuun Euroopan komissiosta. Vuoden aikana valmisteltiin erityisesti viestintää (mm. kalanvuoksi.fi -nettisivujen toteutuksen aloittaminen, sisäinen viestintä, uutiskirjeet) ja valmistauduttiin näin ollen uuteen ohjelmakauteen.

7. NÄKYMIÄ VUODEN 2016 TOIMINTAAN
Hankeaktivointi ja -neuvonta ovat hyvässä vauhdissa ja samaa toimintaa on aikomus jatkaa vuonna 2016.
Hankeaktivoinnissa tullaan kohdistamaan toimenpiteitä erityisesti niille paikallisen kehittämisstrategian osaalueille, joihin ei ole tullut hakemuksia vuonna 2015. Aktivoinnin ja neuvonnan konkretisoituessa hakemuksiksi, olisi tärkeää saada prosessin seuraavat vaiheet eli päätös- ja maksatusvaiheet myös toimimaan. Harva toimija uskaltaa ja kykenee aloittamaan hankkeiden toteuttamisen omalla riskillä.
Uusien jäsenten hankintaa aiotaan aktivoida, viestintään panostetaan entistä enemmän uusien nettisivujen
ja sähköisen uutiskirjeen avulla sekä näkymällä ja kuulumalla paikallisissa tapahtumissa toiminta-alueen
kunnissa. Mahdollisimman monipuolinen aluekehittäminen ja verkostoituminen ovat avainasemassa vuonna
2016.

8. TILINPÄÄTÖS
Toiminnan kokonaiskustannukset
Tilikauden ylijäämä

2015
221 670 €
6 223 €

2014
269 186 €
7 844 €
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