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1. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VUONNA 2019 
 

1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne 
 
Vuoden 2019 alussa Rajupusu Leader ry:n hallitus teki tiukennuksia rahoituslinjauksiin. Tiukennukset johtui-
vat siitä, että vuodelle 2019 jaettava myöntövaltuus oli niukka ja rahoitusta haluttiin myöntää mahdollisim-
man moneen strategiaa toteuttavaan, hyvään hankkeeseen. Myönnettävän kehyksen vähyyden takia, halli-
tus ei pystynyt tekemään rahoituspäätöksiä kevään 2019 jälkeen ennen kuin myöhään syksyllä, kun ennak-
kotieto palautuvista varoista sekä ns. toisen lisäkehyksen myöntövaltuuksista saatiin marraskuussa 2019. 
Yritystukia vuoden 2019 aikana puollettiin 9 yritykselle ja hanketukia 10 hankkeeseen. Rajupusu Leader ry 
sitoi vuoden 2018 lopussa osan vuoden 2019 myöntövaltuudesta etupainotteisesti, kyseiset summat on ra-
portoitu vuoden 2018 luvuissa.  
 
Alla olevasta kuvasta näkyy myöntövaltuus paikallisen strategian pääteemoittain sekä toteumatilanne kumu-
latiivisesti vuoden 2019 loppuun saakka. Paikalliseen kehittämisstrategiaan peilaten vuoden 2019 aikana 
puolletut yritys- ja hanketuet sekä toimintaryhmän oma hanke jakautuvat lähes kaikille strategian osa-alu-
eille. Jakaumaa pidetään silmällä säännöllisesti ja pyritään reagoimaan tilanteeseen aktivointi- ja ohjaustoi-
min. Koska strategiseen painopistealueeseen Biotalous ei kauden edetessä ole tullut kuin pari hanketta, 
aloitettiin ”Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa” -tiedotushanke. Kyseisellä hankkeella pyri-
tään nostamaan alueen asukkaiden ja toimijoiden tietoisuutta biotaloudesta ja sen hyödyntämisestä eri osa-
alueilla. 
 

 
Kaavio 1. Myöntövaltuus 2014-2019 ja puollettu rahoitus 2014-2019 strategisten osa-alueiden mukaan 

 

1.2.  Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 
 
Yhteenveto rahoitetuista hankkeista ja toiminnasta strategian painopisteittäin 
 
Paikalliseen kehittämisstrategiaan peilaten, vuoden 2019 aikana puollettiin rahoitusta kaikille strategian osa-
alueille. Biotalouden painopistealueen strategian toteutumiseksi aloitettiin oma Biotalous tutuksi -tiedotus-
hanke. Kehittämistukiin, eli strategian painopistealueisiin Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen sekä Asuminen ja 
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vapaa-aika, on myönnetty hieman enemmän tukea, kuin mitä strategiassa on niille määritelty. Yritystukien 
kysyntä jatkui tasaisena vuoden 2019 aikana. On huomioitava myös, että strategisessa painopistealueessa 
Matkailu olevat hankkeet ovat osittain yritystukia.  
 
Strategian painopistettä Nuoret on vuoden 2019 aikana toteutettu muillakin tavoin kuin myöntämällä rahoi-
tusta hankkeisiin. Joulukuussa 2018 Rajupusu Leader ry:llä aloitti tekemään opinnäytetyötään Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Leena Purhonen. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
selvittää nuorten tämän hetken osallistumismahdollisuudet oman elinalueensa kehittämiseen ja toisaalta 
luoda yhdessä nuorten kanssa Nuoriso Leader- konsepti Rajupusu Leader -alueelle. Opinnäytetyö valmistui 
vuoden 2019 syksyllä. Opinnäytetyön perusteella Rajupusu Leader ry:n hallitus päätti aloittaa Nuoriso Lea-
der -toiminnan alueella vuoden 2020 alusta alkaen. Opinnäytetyönsä lisäksi Purhonen suoritti Rajupusu 
Leader ry:llä opintoihinsa liittyvän ammatillisen kasvun syventävän harjoittelunsa.  
 
Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä ja Leader-ryhmän kiintiöstä myönnetyn rahoi-
tuksen määrä strategian painopisteittäin  
 
Vuoden 2019 aikana Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi hankkeisiin ja yritystukiin loput vuoden 2019 
myöntövaltuudesta. Osa myöntövaltuudesta oli sidottu etupainotteisesti jo vuoden 2018 puolella, ja ne on 
raportoitu vuoden 2018 vuosiraportissa. Lisäksi, Rajupusu Leader ry sai ns. palautuvia valtuuksia vuoden 
2019 lopussa. Myös nämä palautuvien valtuuksien myöntövaltuus sidottiin hankkeille. Puollettu rahoitus oli 
424 546,99 euroa. Tässä luvussa on mukana myös vuoden 2019 marraskuun hallituksen kokouksessa käsi-
tellyt hankkeet, joista ei saatu ELY-keskuksen päätöstä enää vuoden 2019 puolella. Rajupusu Leader ry:n 
hallituksen sitomista varoista ELY-keskuksen päätös on 317 659,51 eurolle.  
 
Rajupusu Leader ry:n hallitus käsitteli kaikki saapuneet tukihakemukset (11 yleishyödyllistä ja 9 yritystukea) 
ja teki myönteisen päätöksen 10 yleishyödyllisen hankkeen ja 9 yritystuen osalta. Yhdestä yleishyödyllisestä 
hanketukihakemuksesta tehtiin kielteinen päätös. Hakemuksia tuli toiminta-alueen kaikkien neljän kunnan 
alueelta sekä toiminta-alueen ulkopuolisilta toimijoilta. Lisäksi aloitettiin oma Biotalous tutuksi -hanke, jonka 
toiminta-alue kattaa kaikki Rajupusu Leader -alueen kunnat. Hakemusten jakautuminen strategian painopis-
tealueittain näkyy alla olevasta taulukosta 1.  
 

 
Taulukko 1. Hakemusten määrän jakautuminen strategisten osa-alueiden mukaan. 

 
Rahoitus kohdistui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden osalta seuraavasti:     
 

 
Taulukko 2. Puollettujen hakemusten jakautuminen toimenpiteittäin. 

 

Strateginen painopistealue
Hankehakemuksia 

yhteensä (kpl)

Yritystukihakemuksia  

yhteensä (kpl)

Teemahankkeita 

yhteensä (kpl)

Myönteinen 

päätös (kpl)

Kielteinen päätös 

(kpl)

Monipuolinen elinkeinoelämä 9 9

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 1 1

Asuminen ja vapaa-aika 3 3

Matkailu 3 3

Nuoret 2 1 1

Biotalous 1 1

Kansainvälisyys ja alueiden väliset hankkeet 1 1

Yhteensä 11 9 0 19 1

Toimenpide
Hakemuksia 

yhteensä (kpl)

1.2. T iedonvälitys ja esittelytoimet 1

6.4. Muu yritystoiminta 9

7.1. Selvitykset ja suunnitelmat 2

7.2. Pieninfrastruktuurin luominen, 

parantaminen ja laajentaminen
1

7.4. Maaseudun palvelut 3

7.5. Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit 1

7.6. Kulttuuri- ja luonnonperintö 2

Yhteensä 19
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Vuonna 2019 myönnettiin tukea 9 yritykselle (Rajupusu Leader ry:n puoltama rahoitus). Puollettujen yritystu-
kien keskiarvo oli 16 295,83 euroa (vuonna 2018 keskiarvo 26 466,27 euroa). Yritystukia puollettiin yhteensä 
146 662,41 euroa. Taulukossa 3 on esitetty 2019 myöntövaltuuden ja puolletun rahoituksen jakautuminen 
euromääräisesti ja prosentuaalisesti strategisten painopisteiden mukaan. Vuoden 2019 aikana sidottiin vuo-
den 2019 kehys kokonaan sekä myös ns. palautuvat valtuudet. Vuoden 2019 aikana sidottiin myöntöval-
tuutta yhteensä 424 546,99 euroa, taulukko 3.  
 

 
Taulukko 3. Rahoitusjakauma strategisten painopisteiden mukaan, myöntövaltuus vuoden 2019 kehyksestä sekä palautu-
vat valtuudet.  

 
Taulukossa 4 on esitetty kumulatiivinen rahoitusjakauma vuosilta 2014-2019. Kumulatiivisesti vuoteen 2019 
mennessä on sidottu 97 % (2 901 080,53 €) kumulatiivisesta myöntövaltuudesta 2 994 374,95 €. ELY-kes-
kuksen päätös on 93 %:lle puolletusta rahoituksesta.  
 

 
Taulukko 4. Kumulatiivinen rahoitusjakauma vuosilta 2014-2019. 

 
Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELY:n kautta ELY-keskuksen kiintiöstä 
 
Ei toimintaa kyseisestä kiintiöstä. 
 
Toiminta rakennerahastojen ja meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella: Itä-Suomen kalatalouden 
toimintaryhmä 
 
Rajupusu Leader ry hallinnoi Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän Kiehtovat kalavedet -kehittämisstra-
tegiaa, jonka toteutukseen osallistuu aktiivisesti alueen 10 muuta Leader-toimintaryhmää Etelä- ja Pohjois-
Karjalasta sekä Etelä- ja Pohjois-Savosta. Kalatalouden aktivointihankkeen ”Rysän päällä” tarkoituksena on 
varmistaa Itä-Suomen kalatalousohjelman menestyksekäs operatiivinen toteutus. Hanke käynnistyi 
1.7.2015. Aktivointihankkeessa tiedotetaan, aktivoidaan, neuvotaan ja opastetaan hanke- ja yritystukea ha-
kevia tahoja kalatalousohjelman toiminta- ja päätöksentekoprosessissa. Alueen kalatalousaktivaattorina toi-
mii Pekka Sahama sekä osa-aikaisena aktivaattorina (kalahallintohankeen varoilla) on vuoden 2019 toiminut 
Teemu Hiltunen. 
 
Vuonna 2019 alueen Kalajaosto, joka mm. käsittelee Itä-Suomen kalatalousryhmälle osoitetut rahoitushake-
mukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan lausuntoesityksen hal-
linnoivan Leader-ryhmän hallitukselle, kokoontui kolme kertaa ja käsitteli kalatalousryhmälle tulleet 11 han-
kehakemusta. Lisäksi alueen Leader-ryhmien edustajista, Ely-keskusten kalatalousyksiköiden sekä maakun-
taliittojen edustajista muodostuva seurantaryhmä, joka seuraa kalatalousohjelman toteuttamista ja ohjaa toi-
mintaa strategisemmalla tasolla, kokoontui kerran. Helmikuussa 2019 järjestettiin jokaisessa neljässä maa-
kunnassa yhteiset tilaisuudet kaikille taustatahoille, Leader yhdistyksille, Ely-keskuksille, maakuntien liitoille 
ja tiedottajille. Tilaisuuksissa käytiin läpi strategian toteutuminen ja täsmennettiin loppukauden toimenpiteitä 
ja viestintää.  

Kehittämistavoite (strateginen 

painopistealue)

Myöntövaltuus 2019 

sekä palautuneet 

2019

Rajupusu Leaderin 

puoltama rahoitus 

2019

%-osuus 

myöntövaltuudes

ta (strategia)

2019 toteuma
ELY-keskuksen 

päätöksen saaneet 

2019 toteuma; ELY-

keskuksen päätöksen 

saaneet

Monipuolinen elinkeinoelämä 140 281,24 € 146 662,41 € 25 % 26 % 146 662,41 € 35 %

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 117 836,24 € 28 680,00 € 21 % 5 % 28 680,00 € 7 %

Asuminen ja vapaa-aika 95 391,24 € 79 088,59 € 17 % 14 % 45 332,50 € 11 %

Matkailu 44 890,00 € 73 131,09 € 8 % 13 % 0,00 € 0 %

Nuoret 84 168,74 € 20 000,00 € 15 % 4 % 20 000,00 € 5 %

Biotalous 56 112,50 € 70 000,00 € 10 % 12 % 70 000,00 € 16 %

Kansainvälisyys ja alueiden väliset hankkeet 22 445,00 € 6 984,60 € 4 % 1 % 6 984,60 € 2 %

Yhteensä 561 124,95 € 424 546,69 € 100 % 76 % 317 659,51 € 75 %

Kehittämistavoite (strateginen 

painopistealue)

Kumulatiivinen 

myöntövaltuus 2014-

2019 sekä 

palautuvat valtuudet 

2019

Rajupusu Leaderin 

puoltama rahoitus 

2014-2019

%-osuus 

myöntövaltuudes

ta (strategia)

Toteuma 2014-

2019

ELY-keskuksen 

päätöksen saaneet 

2018 toteuma; ELY-

keskuksen päätöksen 

saaneet

Monipuolinen elinkeinoelämä 748 593,74 € 744 403,20 € 25 % 25 % 744 403,20 € 25 %

Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 628 818,74 € 648 201,83 € 21 % 22 % 648 201,83 € 22 %

Asuminen ja vapaa-aika 509 043,74 € 639 953,15 € 17 % 21 % 606 197,06 € 20 %

Matkailu 239 550,00 € 357 738,01 € 8 % 12 % 284 606,92 € 10 %

Nuoret 449 156,24 € 278 950,26 € 15 % 9 % 278 950,26 € 9 %

Biotalous 299 437,50 € 122 110,47 € 10 % 4 % 122 110,47 € 4 %

Kv. ja alueiden väliset hankkeet 119 775,00 € 109 723,61 € 4 % 4 % 109 723,61 € 4 %

Yhteensä 2 994 374,95 € 2 901 080,53 € 100 % 97 % 2 794 193,35 € 93 %
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Vuoden aikana on työstettyjä ja valmisteltuja hankkeita ollut noin 35 kpl. Hyrrä-järjestelmän kautta jätettiin 
kalatalousryhmälle 11 hakemusta. Viiden aiemmin muista rahastoista rahoituspäätöksen saaneen kalata-
lousryhmän strategiaa toteuttavan hankkeen lisäksi ”Uhanalaiset lohikalat erotteleva troolisäleikkö 2” -hanke 
sai myönteisen rahoituspäätöksen. Muista rahastoista on saatu yhteensä n. 1 140 000 € rahoitusta. Vuoden 
2019 aikana toteutettiin kaksi opintomatkaa, toinen Ruotsiin ja toinen Hollantiin ja Belgiaan. Matkaraportit 
löytyvät osoitteesta www.kalanvuoksi.fi. Itä-Suomen mestari-kisälli hanke käynnistyi kuuden parin voimin ja 
jatkuu vuoden 2020 loppuun.   
 
Kalatalousryhmän www-sivuja www.kalanvuoksi.fi on päivitetty säännöllisesti vuoden 2019 aikana. Kalasta-
lousryhmän Facebook –sivuilla on lähes 700 seuraajaa ja parhaimmillaan julkaisut tavoittavat yli 3000 henki-
löä viikossa. Vuoden 2019 aikana on jatkettu aktiivisesti kalatalousryhmän rahoitusmahdollisuuksista tiedot-
tamista ja yhteistyötä maakuntien maaseututiedottajien kanssa on lisätty. Kalastuksen tunnettuutta nuorison 
keskuudessa on tehostettu, esimerkkinä kalapäivä Vesannolla. Päivän aikana Vesannon yläasteen ja lukion 
130 oppilasta tutustuivat kalatalouteen monipuolisesti ja esim. kävivät tutustumassa muikun troolaukseen 
käytännössä vierailemalla trooliveneessä vesillä. 
 
Aktivaattori on osallistunut Euroopan kalatalousryhmien verkoston FARNETin toimintaan ja Irlannissa ja Bel-
giassa järjestettyihin seminaareihin. Näissä on esitelty alueen hankkeita. Aktivaattori on osallistunut myös 
laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen, Pohjois-Savon sinisen biotalouden muu-
tospolku-työpajoihin sekä vajaasti hyödynnettyjen kalojen hankkeiden yhteistyöhön.   
 
Rajupusu Leader ry:n hallitus teki päätöksen lähteä hakemaan kestävän kalastuksen MSC-sertifikaatin täys-
arviointia Itä-Suomen muikun nuotta- ja troolikalastukselle vuonna 2017 ja sitoutui hallinnoimaan mahdollista 
sertifikaattia viiden vuoden ajaksi. Arviointin aikataulu on venynyt ja käyttöön otettiin ns. kaksi vaiheinen me-
netelmä. Ensimmäisen ns. ACDR-vaiheen arviointi valmistuu kesällä 2020. Itä-Suomen muikun kalastuk-
selle tehtävä MSC–standardien mukainen kestävän kalastuksen arviointi on ensimmäinen Suomen sisäve-
sillä tehtävä kalastuksen arviointi.  
 
Kalatalousryhmän toiminnasta teetettiin sähköposti kyselynä toteutettu ulkopuolinen arviointi vuoden 2018 
lopussa. Raportti on luettavana kalatalousryhmän www.kalanvuoksi.fi sivulla. 
 
Toiminta muulla rahoituksella 
 
Ei toimintaa muulla rahoituksella.  
  
Esimerkkejä hyvistä hankkeista 
 
Vuoden 2019 alussa Rajupusu Leader ry:n tekemä linjaus hanketuen kattomäärästä vaikutti jonkin verran 
haettujen hankkeiden kokonaiskustannuksiin. Suuria yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ei pystytty hake-
maan, mutta joitain pienempiä kehittämishankkeita kuitenkin haettiin ja puollettiin.  
 
Vuoden 2019 aikana yritystukihakemuksia tuli edelleen tasaiseen tahtiin eri aloille. Yleishyödyllisissä hank-
keissa oli mukana niin alueen viihtyvyyttä ja infraa parantavia investointeja kuin yhteistyöhön, verkostoitumi-
seen ja toiminnan tehostamiseen tähtääviä kehittämishankkeitakin. Joroisten Kartanogolf ry haki tukea yh-
teistyön, verkostoitumisen ja viestinnän hankkeeseen yhdessä Rantasalmi golf ry:n ja Kerigolf ry:n kanssa. 
Kyseinen hanke on alueiden välinen. Rantasalmen Kotiseutuyhdistys ry ja Tuusmäen kyläyhdistys ry nosta-
vat hankkeillaan alueidensa historiaa ja kulttuuria esille. Rajupusu Leader ry:n oma Biotalous tutuksi Raju-
pusu Leader -alueen kunnissa tiedottaa alueen asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita biotalouden tuomista 
mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Matkailun kehittämistä tehdään sekä Visit Joroinen ry:n hank-
keella, että Sulkavan kunnan reitistöjen kehittämis- ja investointihankkeilla.  
 
Yritystukia puollettiin usealle eri sektorille, eri tyyppisille yrityksille niin investointeihin kuin perustamistoimen-
piteisiinkin. Varkauden ratsastuskeskuksen investointihankkeella parannetaan yrityksen tuottamia majoitus- 
ja kokouspalveluja. Sulkavan TV ja Kodinkone T. Kemppisen perustamistukihankkeen avulla aloitetaan uu-
denlaisten kotiin vietävien palveluiden myötä uutta liiketoimintaa. Eri yritysten kone- ja laiteinvestointien 
avulla on parannettu ja ylläpidetty alueellista palvelutarjontaa eri puolilla toiminta-aluetta.  
 
Kuvaus teemahankkeista 
 
Vuonna 2019 ei aloitettu uusia teemahankkeita ja vanhojen teemahankkeiden toteutus oli päättynyt.  
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Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkei-
siin 
 
Toimintaryhmä on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tiedotustilaisuuksissa 
ja paikallisissa/seudullisissa yhteistyökokouksissa. Lisäksi ryhmä on toiminut paikallisten hankkeiden oh-
jausryhmätoiminnassa.  
 

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 
 
Vuonna 2019 päättyi sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita että yritysten pieniä investointihankkeita.  
 
Yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat onnistuneet alueen asukkaiden, yhdistyksien ja yritysten verkostoi-
tumisessa ja aktivoinnissa. Yleishyödylliset investointihankkeet parantavat alueen viihtyvyyttä ja palvelutar-
jontaa sekä lisäävät yhteisöllisyyttä. Kerisalon vesiosuuskunnan hankkeen myötä taataan elintärkeä vesi-
huolto kylälle. Sulkava-seura ry:n ilmoittautumis- ja ajanotto-ohjelmisto parantaa eri urheilutapahtumien il-
moittautumisia ja kisasuoritusten seuraamista. Juvan Erä-Veikkojen Lipetti-Viljus ranta-alue -hanke parantaa 
kylän vapaa-ajan palveluita.   
 
Yritystukien avulla yrittäjät ovat pystyneet toteuttamaan yritystoiminnalle elintärkeitä investointeja. Päättynei-
den yritystukien avulla alueen palvelutarjonta on lisääntynyt ja kehittynyt. Savon Nostokuljetus Oy:n, Kolkon-
joen Mylly ja Sahan sekä Kiinteistö ja Mökkihuolto K. Hukkasen kone- ja laiteinvestointien avulla palveluja 
pystytään tarjoamaan myös taajaman ulkopuolisille asukkaille. Bobbin Oy:n tekstiilitulostimen hankinta pa-
lauttaa työpaikkoja ulkomailta Suomeen ja parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä. PK-Kalamatkojen han-
kinta parantaa kalastusmatkailun tarjontaa alueella. Lettuleidit Oy:n hankkeen avulla yritys pystyy viemään 
gluteiinittomia tuotteitaan eri asiakkaiden saavutettavaksi. Yritystukien pidemmän aikavälin vaikutukset työlli-
syyteen ja yritysten kannattavuuteen paljastuvat vasta tulevaisuudessa.  
 
 

2. LEADER-RYHMÄN OMA TOIMINTA JA LAATUTYÖ 
 
Hankeaktivointia ja -neuvontaa jatkettiin kevään 2019 ajan, mutta koska käytettävissä oleva myöntövaltuus 
sidottiin jo keväällä, ei varsinaisia hankeaktivointitoimia tehty syksyllä lainkaan. Sähköinen prosessi päätös- 
ja maksatusvaiheineen toimii, joten hankehakijoiden neuvonta työkalujen käytössä ja hakemuksien teossa 
on sujuvampaa.  
 
Aktivointi-, viestintä-, koulutus- ja muut toimenpiteet strategian toteutumisen edistämiseksi  
 
Toimintaryhmän henkilöstö on käynyt yhteistyöverkoston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä 
yhteistyö- ja elinkeinoseminaareissa. Toimintaryhmä järjesti maaliskuussa ja marraskuussa 2019 yhdessä 
kuntien kanssa matkailun verkostoitumistilaisuudet alueen matkailuyrittäjille ja tapahtumajärjestäjille. Tilai-
suuksista on jo muodostunut perinne, jonne osallistuu alan toimijoita kaikista alueen kunnista. Hankeakti-
vaattori ja toiminnanjohtaja ovat osallistuneet lukuisiin muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, jossa 
ovat kertoneet Leader-toiminnasta ja -rahoituksesta. Aktivointia on tehty myös henkilökohtaisissa tapaami-
sissa, puhelimitse ja sähköisin viestintävälinein.  
 
Biotalous tutuksi -hanke alkoi maaliskuun 2019 alussa. Vuoden 2019 aikana hankkeelle avattiin oma osio 
www.rajupusuleader.fi -sivustolle markkinointia ja tiedonvälitystä varten. Hanke toteutti vuoden 2019 aikana 
kolme eri tilaisuutta ympäri Rajupusu Leader- aluetta eri biotalouteen liittyvien teemojen alla. Lisäksi marras-
kuun alussa järjestettiin biotalouteen liittyvä opintomatka, jossa käytiin tutustumassa mm. Tarvaalan Biota-
louskampukseen Saarijärvellä. Hanke on saanut joukon ihmisiä aktivoitumaan alueella ja pohtimaan tulevai-
suuden näkymiä biotalouden näkökulmasta. 
 
Hankeaktivaattori ja toiminnanjohtaja ovat osallistuneet aktiivisesti maakuntaliiton osallisuusohjelman val-
misteluun, maakuntaliiton strategian päivittämiseen sekä järjestöstrategiatyöhön. He ovat olleet mukana 
myös valtakunnallisissa CAP27 -teemaryhmissä liittyen tulevan kauden valmisteluun.  
 
Tiedotusta ja viestintää on toteutettu rajupusuleader.fi -nettisivujen ja Facebook-sivuston välityksellä, sähköi-
sillä ja painetuilla esitteillä, lehtijutuilla, uutiskirjeellä sekä Maaseutukuriiri-viestintähankkeen avulla. Etelä-
Savon Ely-keskus ja alueen toimintaryhmät julkaisivat painetun Maaseutukuriiri-lehden. Seudullisissa ja pai-
kallislehdissä julkaistuja lehtiartikkeleita hankkeista, yritystuista, teemahankkeista ja toimintaryhmän toimin-
nasta yleisesti julkaistiin vuonna 2019 yhteensä 128 kpl.    
 
Etelä-Savon Ely-keskus ja alueen toimintaryhmät pitivät 20.-21.9. Tanhuvaarassa Savonlinnassa yhteisen 
hallituskoulutuksen, jossa keskusteltiin ja käytiin läpi ajankohtaisia toimintaryhmien asioita sekä pohdittiin 
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Leader-toiminnan tulevaisuutta Etelä-Savossa. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi Tommi Ranta aluekehittämi-
sen konsulttitoimisto MDI:stä. Mukana oli edustajia Leader-ryhmien hallituksista, toimintaryhmien työnteki-
jöistä sekä Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Oheisesta taulukosta tulee esille järjestettyjen tapahtumien, tilai-
suuksien, seminaarien ja infotilaisuuksien määrät ja osallistujamäärät vuonna 2019.  
 

 
Taulukko 6. Aktivointi-, koulutus-, yhteistyö-, verkosto- ja viestintätilaisuudet 2019 

 
Vuonna 2019 jatkettiin aikaisemmalla ohjelmakaudelle hyväksi havaittua käytäntöä järjestää kullekin aloitta-
valle hankkeelle tai tuettavalle yritykselle hallinnollinen koulutusinfo. Infossa käydään läpi ELY-keskuksen 
päätös, hankkeen etenemis- ja maksatusprosessi, maksatus sekä raportointi.  

 
Toimintaryhmän henkilöstö on osallistunut MMM:n, Ruokaviraston ja ELY-keskuksen Leader-ryhmille suun-
nattuihin koulutuksiin ja tapahtumiin.  
 
Yritys-Suomi -verkostotoiminta 
 
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, Metsäkeskus). Tavoitteena on taata alueen yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville paikalli-
set, monipuoliset ja asiantuntevat neuvontapalvelut. Yritys-Suomi Rajupusu-alueen verkosto kokoontui vuo-
den 2019 aikana 7 kertaa ja verkoston jäsenet auttoivat asiakkaita yhteensä noin 408 asiakaskontaktitilan-
teessa. Starttirahalausunnot, yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvä neuvonta sekä yritystuki- ja 
rahoitusneuvonta kuuluivat verkoston ydintoimintaan. Alueelle perustettiin vuoden 2019 aikana 89 uutta yri-
tystä ja 83 yritystä lakkautettiin. Osa verkostosta tapasi vuoden aikana 3 kertaa suunnittelemaan alueen yh-
teisiä tapahtumia, mm. matkailutilaisuuksia.  
 
Leader-ryhmän oma toiminta – onnistumiset ja kehittämiskohteet 
 
Vuoden 2019 loppupuolella myöntövaltuuden loppumisen vuoksi Rajupusu Leaderin viestintä hankehakijoi-
den joukossa oli vähäistä. Viestintää tehtiin Biotalous tutuksi -hankkeen ja matkailuhankkeen kautta. Ilahdut-
tavaa kuitenkin on, että hankekyselyjä tuli tasaiseen tahtiin läpi vuoden, vaikkakaan rahoitusta ei ollut saata-
villa. Varsinkin yritystukiin oli jatkuvaa kysyntää.  
 
Strategisen painopistealueen Biotalous toteuttamiseksi haettiin omaa Biotalous tutuksi Rajupusu -alueen 
kunnissa hanketta, johon saatiin positiivinen päätös vuoden 2019 maaliskuussa. Hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja on tavoittanut kiitettävästi toiminta-alueen ihmisiä. Mikäli tarvetta ilmenee ja rahoitusta on riittä-
västi, aihealueen ympärille tullaan rakentamaan teemahanke vuoden 2020 aikana.  
 
Myöntökehystä vuodelle 2020 on noin 450 000 euroa, eikä kaikille halukkaille tule olemaan välttämättä tu-
kea tarjolla. Rajupusu Leaderin haasteena on, että asiakkaat – niin yhdistykset kuin yrityksetkin – pysyvät 
kiinnostuneina toimintaryhmän toiminnasta. Toimintarahan lisäkehyksen myötä rahoitus toimintarahatoimin-
taan tulee riittämään täysipainoiseen työskentelyyn. Tulevan kauden valmistelu, sen kriteeristö ja muutok-
sien tuomat haasteet vaikuttavat vuoden 2020 toimintaan.  
 

  

2019

osallistujia

Hallitusseminaarit; Etelä-Savo 1 30

Yritysneuvojaverkoston 

yhteistyökokoukset
7 54

Elinkeinoseminaarit 1 60

Hanke- ja yritystuki-infotilaisuuksia, 

koulutuksia 
25 180

Leader Ajankohtaispäivät 2 310

Esilläolo muiden hankkeiden 

tilaisuuksissa
7 193

Yhteistyöseminaarit ja -kokoukset 32 1395

Itse järjestetyt tilaisuudet 7 119

Yhteensä 82 2341

Toimenpide 2019
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Laatukäsikirja ja vertaisauditointi 
 
Rajupusu Leader ry:n laatukäsikirjan on todettu olevan hyvä työkalu myös hallitustyöskentelyn apuväli-
neenä. Laatukäsikirjaa päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa. Toimintaryhmän työntekijät päivittävät omaa 
osaamistaan jatkuvasti niin Ruokaviraston järjestämien koulutusten kuin omaehtoisen kouluttautumisen 
avulla.  
 
Vertaisauditointiprosessi käynnistyi vuonna 2018 ja ensimmäiseksi auditointipariksi saimme Pohjois-Karjalan 
Jetinan. Vertaisauditoinnissa käytiin läpi hankeprosessi. Jetinan auditoinnissa huomioimat puutteet kirjattiin, 
ja ryhdyttiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Uutta vertaistauditointiparia etsittiin vuonna 2019, mutta 
uutta kumppania ei vielä ole löytynyt. Toiminnanjohtaja ja hankeaktivaattori osallistuivat verkostopalvelujen 
järjestämään laatutyön sparrauspäivään 4.9. 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Rajupusu Leader ry:n välinen kehityskeskustelu pidettiin 13.3.2019. Tilaisuu-
dessa oli läsnä toimintaryhmästä toiminnanjohtaja, hankeaktivaattori, hallituksen puheenjohtaja ja toiminta-
ryhmän työharjoittelija sekä ELY-keskuksesta maaseutuasiantuntija, maksatusasiantuntija ja maaseutupal-
velujen yksikön päällikkö. Tilaisuus koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi, aika ajoin tulee tarkastella yhteistyötä, 
sen sujuvuutta ja prosesseja. Tilaisuudessa nousi esille mm. työnjako Leaderin ja Ely-keskuksen välillä, ra-
hoituksen vähenemisen vaikutukset, hallituksen motivaatio työskentelyyn, vaikuttavuus, maksuprosessin 
sujuvuus sekä tulevaisuustyö. Työnjako on pääsääntöisesti sujuvaa, mutta työnjako varsinkin yritystuissa 
herättää välillä keskustelua. Asiaan kiinnitetään huomiota. Rahoituksen vähetessä (ainakin Rajupusu Leade-
rissa) on keskusteltava mahdollisuudesta siirtää yrityshankkeita Ely:n rahoitettavaksi. Rajupusu Leader ry:n 
hallitus toimii sitoutuneesti ja motivoituneesti. Teemahankkeet ovat hyviä, kattavia ja vaikuttavia. Maksupro-
sessi sujuu pääsääntöisesti hyvin. Tulevaisuuspohdintaa tullaan tekemään Etelä-Savon ryhmien kanssa yh-
dessä, samoin kuin tulevan kauden suunnittelua.  
 
Rajupusu Leader ry:n strategia- ja aktivointijaosto kokoontui kerran vuoden 2019 aikana, kokouksen tär-
keimpänä asiana oli tulevan kauden valmistelu. Myös hallituksen muut jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilai-
siin tapahtumiin kuten Leader ajankohtaispäiville, Lokaaliin sekä puheenjohtajapäiville. Hallituksen jäsenistä 
oli suuri osallistujajoukko Etelä-Savon Leader -ryhmien hallituskoulutuksessa syyskuussa Tanhuvaarassa. 
Hallituksen jäsenille toteutettiin itsearviointikysely vuoden 2019 lopussa. Kyselyssä kysyttiin mielipiteitä ja 
näkemystä sekä hallitustyöskentelystä että työntekijöiden toiminnasta.  
 
Rajupusu Leaderissa on käytössä kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut koetaan tärkeäksi työkaluksi, sillä 
siinä myös työntekijät saavat arvokasta palautetta toimistaan. Työyhteisön pienuuden vuoksi on parempi, 
että puheenjohtajista (sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja) pitävät kehityskeskustelut toiminnanjoh-
tajan, hankeaktivaattorin ja kalatalousaktivaattorin kanssa, kullekin oma keskustelunsa. Kehityskeskustelut 
pidetään yksi-kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2019 kehityskeskustelu pidettiin 12.11.2019.  
 
Vuonna 2019 toteutettiin hankerahoitusta saaneille hanke-, yritystuki- ja teemahankehakijoille kysely, jossa 
pyydettiin arvioimaan sekä Rajupusu Leader ry:n toimintaa, että hankkeen toteutumista. Kysely lähetettiin 
kaikille vuoden 2018 loppuun mennessä hankkeensa toteuttaneille. Tulokset kyselystä olivat pääsääntöisesti 
positiivisia. Kysely tullaan toistamaan vuosittain.  
 
 

3. LEADER-RYHMÄ ALUEENSA KEHITTÄJÄNÄ 
 
Suuria muutoksia ei aluekehittämisen toimintaympäristössä ja verkostoissa ei ole raportointivuonna tapahtu-
nut, mutta tulevan kauden suunnittelu tuo paineita arvioida Leader-verkoston toimintaa ja sen merkitystä 
myös Rajupusu-alueella. Sekä toiminnanjohtaja että hankeaktivaattori ovat osallistuneet Etelä-Savon osalli-
suusohjelman valmistelutyöryhmiin. Yhteistyön tiivistämiseksi ja tiedon vaihdon sujuvoittamiseksi Etelä-Sa-
von maakuntaliiton ja maakunnan Leader-ryhmien väliset säännölliset tapaamiset aloitettiin joulukuussa. 
Seuraava tapaaminen on sovittu maaliskuulle 2020.  
 
Leader-ryhmä on pyrkinyt vuoden 2019 aikana tuomaan itseään yhä aktiivisemmin esille ja panostanut si-
dosryhmäyhteistyöhön. Verkostotoimintaan eri sidosryhmien kanssa on panostettu. Varsikin yhteistyö ELY-
keskuksen, Veej’jakaja ry:n ja Piällysmies ry:n kanssa on ollut aktiivista, kannustavaa ja hedelmällistä. Raju-
pusu Leader ry:n kokoamat ja organisoimat matkailuyrittäjä- ja tapahtumajärjestäjätapaamiset alueella sai-
vat jatkoa vuonna 2019.  
 
Hallitus on osallistunut kiitettävästi yhdistyksen toimintaan sekä toiminut sitoutuneesti ja asiantuntevasti. 
Osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98 %. Hallituksen jäsenet ovat kiitettävästi osallistuneet myös 
hallituksen ulkopuoliseen toimintaan, mm. Leader-ajankohtaispäiville. Leader-ryhmän on myös kehittänyt 
omaa toimintaansa vahvasti vuoden aikana (mm. laatutyö, kehityskeskustelut). 
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Viestintään, sen vaikuttavuuteen ja kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.  Viestinnän työkaluja 
pyritään ottamaan laajasti käyttöön. Maaseutukuriirin asiantuntemusta viestinnässä tulee käyttää hyväkseen 
entistä tehokkaammin.  
 
Rajupusu Leader ry:llä on ollut edustus niin paikallisen kuin maakuntatason ohjaus- ja työryhmissä; esimer-
kiksi Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä, maakunnallisen Maaseutukuriiri-vies-
tintähankkeen ohjausryhmässä sekä maakunnallisen Roihu-hankeen ohjausryhmässä. Kehittämistoimintaan 
kuuluu myös seudullisten Yritys-Suomi palvelujen koordinointi toiminta-alueella. 
 
Toiminnanjohtaja on Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Leader-ryhmien yhteisenä edustajana Leader-jaostossa. 
Jaosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa pohtimaan Leader-työtä ja keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista liittyen esimerkiksi Ruokaviraston kanssa tehtävään yhteistyöhön, maksatusasioihin, myöntöön jne. 
Leader-jaoston toimintaperiaatteena on toimia Leader-ryhmien näkökulmia kasaavana resurssina. Toimin-
nanjohtaja on myös Suomen Kylät ry:n hallituksen varsinainen jäsen Leader-ryhmien kiintiöstä.  
 
Toiminnanjohtaja on osallistunut Maa- ja Metsätalousministeriön kutsumana CAP27 -työryhmiin tulevan kau-
den valmistelua varten. Työryhmissä on keskusteltu ja ideoitu mm. leader-toimintatapaa, hyvän leader-toi-
mintaryhmän ominaisuuksia ja tulevan kauden valmistelun etenemistä.  
 
Osana alueen kehittämistoimintaa, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat kunnan 
edustajat kuntakohtaisissa tapaamisissa. Asialistalla olivat lisäkehyksen hakemisen lisäksi Leader-työn on-
nistumiset ja vaikuttavuus, strategian toteutumisen tilannekatsaus ja pohdintaa tulevasta kaudesta. Kuntata-
paamiset koettiin tarpeellisina ja positiivisina yhteistyön muotoina.  
 
Toimintaryhmän toiminnan ydin Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan alueella on nimenomaan akti-
vointi, aluekehittäminen hyvin monipuolisesti, toimijoiden tuominen yhteen, hankeaihioiden edistämisen var-
mistaminen yhteistyössä toimijoiden kanssa, neuvonta, ohjaus ja rohkaiseminen. Leader-toimintaryhmän 
aktiivinen ote hanke- ja yritystukien hakijoiden neuvonnassa ja opastamisessa mahdollistaa monipuolisen 
aluekehittämisen.   
 
Koska Rajupusu Leader ry:n alueella ei ole kehittämisyhtiötä eikä yhtään kaupunkikeskustaa, on Leader-
ryhmän rooli merkittävä koollekutsuvana voimana (esim. YritysSuomi -verkosto) ja verkostomuotoisen toi-
minnan edelleen kehittäjänä (esim. matkailuyrittäjätilaisuudet, omistajanvaihtoinfo). Rajupusu Leader pyrkii 
toimimaan tässä roolissa aktiivisesti ja tuomaan eri sektorien toimijoita yhteen resurssiensa puitteissa.  
 
 

4.  TAVOITTEET SEURAAVALLE VUODELLE 
 
Toimintaympäristössä on tapahtunut jonkin verran muutoksia strategian kokoamis- ja kirjoittamistyön jäl-
keen. Erityisesti yritystukityökalujen muuttuminen edelliseen ohjelmakauteen verrattuna sekä yleinen taan-
tuma ja varovaisuus tehdä investointeja on vaikuttanut varsinkin alkukaudesta yritystukien vähäiseen mää-
rään. Vuonna 2017 alkanut ja vuoteen 2019 jatkunut yritystukihakemusten määrän nousu on ollut positii-
vista. 
 
Rahoituskehyksen notkahdus vuoden 2019 aikana vaikutti osaltaan hanke- ja yritystukien kyselyjen vähene-
miseen. Rajupusu Leader ry haki ja sille myönnettiin ns. lisäkehystä vuoden 2019 lopussa. Lisäkehystä saa-
tiin sekä hanketukeen että toimintarahaan. Myöntövaltuutta hankkeille on vuodelle 2020 kuntaraha mukaan 
lukien noin 450 000 euroa. Asiasta viestimisen myötä myös hankekyselyt ovat lisääntyneet, ja kyseinen 
myöntövaltuus tullaan sitomaan vuoden 2020 aikana. Toimintarahan lisäkehys mahdollistaa toiminnan häiri-
öttömän jatkumisen, lomautuksiin ei tarvitse turvautua.  
 
Koska myönnettävissä oleva kehys on suhteellisen pieni, hallitus laski tuen maksimimäärää vuoden 2020 
ensimmäisessä kokouksessaan. Puollettavien hankkeiden yhteys paikalliseen kehittämisstrategiaan tulee 
olemaan entistä tarkemmassa roolissa. Vuoden loppua kohden, ei kaikille hankkeille ja yritystuille tule ole-
maan rahoitusta jaettavissa.  
 
Vuoden aikana tullaan aloittamaan uuden kauden valmistelut. Hallitustyöskentelyssä tullaan keskittymään 
strategian valmisteluun ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Vaikka uusi kausi kolkuttaa ovella, tulee edelleen 
tehdä tiivistä yhteistyötä eri verkostojen (yritysneuvojat, ProAgria, ELY-keskus jne.) kanssa.  
 
Alueen ihmisiä aktivoidaan erityisesti oman biotalouden hankkeen kautta. Hankkeen avulla tietoisuus Raju-
pusu Leader ry:n toiminnasta säilyy, vaikka EU:n rahoituskausissa tullee olemaan katkos vuoden 2020 jäl-
keen. NuorisoLeader -toiminta käynnistetään vuoden 2020 alussa.  
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5. YHDISTYS JA SEN RESURSSIT 
 
Jäsenistö ja jäsenistöön kohdistuva toiminta 
 
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksellä oli maksavia jäseniä 98, joista 62 yritystä/yhdistystä, 4 kuntaa ja henkilö-
jäsentä 41 (naisia 19, miehiä 17). Jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta hieman, mikä johtui osaltaan siitä, 
että jäseniä irtisanottiin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Viestintään edelleen nettisivujen ja sähköi-
sen uutiskirjeen avulla, lehdistötiedotteilla sekä näkymällä ja kuulumalla paikallisissa tapahtumissa toiminta-
alueen kunnissa. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan joulun alla avoimien ovien tapahtumassa. Yhdistyksen 
sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhtikuussa ja marraskuussa. Vuonna 2019 otettiin käyttöön jäsenhan-
kintakeinona rahoituksen saaneiden, loppuneiden hankkeiden hakijoiden kontaktointi jäseneksi houkuttele-
miseksi.  
 
Hallituksen kokoonpano 2019 
 
Varsinainen jäsen   Varajäsen     Kunta    Kolmikanta 
Jari Rautiainen   Päivi Koikkalainen-Rovamo  Rantasalmi   Julkisyhteisö 
Ari Korhonen    Esko Myllys       Rantasalmi   Yritykset / yhteisöt 
Riitta Minkkinen   Virpi Kinnunen      Rantasalmi   Asukkaat 
Kimmo Ihalainen, pj.  Petri Miettinen      Joroinen    Julkisyhteisö 
Eveliina Kautto   Riikka Denby-Pettersson    Joroinen    Yritykset / yhteisöt 
Riikka-Mari Damski  Markku Räisänen      Joroinen    Asukkaat 
Ritva Hänninen   Antti Kinnunen      Juva    Julkisyhteisö 
Kirsi Jylhä-Lipsanen, vpj. Pirkko Vihavainen     Juva    Yritykset / yhteisöt 
Anne Suhonen   Piia Häkkinen      Juva    Asukkaat 
Eetu Nissinen   Heikki Joskitt      Sulkava    Julkisyhteisö 
Jaakko Tiippana   Juha Reponen    Sulkava    Yritykset / yhteisöt 
Maarit Tiimonen   Mervi Tiainen      Sulkava     Asukkaat 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus kiertää lisäksi kunnittain siirtyen aina kahden vuo-
den välein. Yhdistyksen hallitus koostuu 12 varsinaisesta jäsenestä niin, että toiminta-alueen jokaisesta nel-
jästä kunnasta on edustettuina kaikki kolme kolmikantaryhmää (julkisyhteisö, asukkaat ja yritykset/yhteisöt). 
Hallituksen varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tammikuussa 2019 hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Ihalainen Joroisista ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Jylhä-
Lipsanen Juvalta. Hallituksen muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle niin, että joka 
vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. 6 vuoden enimmäisaikasääntöä noudatetaan hallituksen 
muodostamisessa.    
 
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 7 kertaa. Vuosi oli hallitustyöskentelyssä monipuolinen ja vaihteleva. 
Vuosi alkoi ripeästi, sillä ensimmäiset hankepäätökset tehtiin jo tammikuussa, vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessa. Hallitus työskenteli aktiivisesti ja sitoutuneesti, mistä osoituksena mm. runsas osallistuminen 
Etelä-Savon Leader-ryhmien yhteiseen hallituskoulutukseen syyskuussa sekä osallistuminen Leader-ajan-
kohtaispäiville keväällä ja syksyllä. Puheenjohtaja osallistui verkostopalveluiden järjestämille puheenjohtaja-
päiville. Kokemukset Hyrrä-järjestelmästä ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Hyrrän käyttöönotto on te-
hostanut hankkeisiin tutustumista ja päätöksentekoa.  
 
Strategia- ja aktivointijaosto  
 
Hallituksen apuna toimi vuonna 2019 strategia- ja aktivointijaosto, johon kuuluivat yhdistyksen puheenjoh-
taja ja kolme hallituksen jäsentä (jäsen/kunta). Jaosto kokoontui vuoden aikana kerran pohtimaan tulevan 
kauden valmistelua.   
 
Jaoston jäsenet 2019:   
Kimmo Ihalainen, puheenjohtaja (Joroinen) 
Kirsi Jylhä-Lipsanen (Juva) 
Jari Rautiainen (Rantasalmi) 
Eetu Nissinen (Sulkava) 
 
Henkilöstö 
 
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa kaksi vakituista, kokoaikaista työntekijää: toiminnanjoh-
taja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg.  
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Leader- ja Yritys-Suomi -toiminnan lisäksi Rajupusu Leader ry hallinnoi Itä-Suomen kalatalouden toiminta-
ryhmän toimintaa. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahama vastaa käytännön tasolla kalatalouden tukineuvon-
nasta ja aktivoinnista toimien määräaikaisessa työsuhteessa Rysän päällä -hankkeessa. Joulukuussa 2018 
aloitti osa-aikaisena (50 % työajalla) aktivaattorina ns. kalahallinnon kuntarahahankkeen rahoituksella 
Teemu Hiltunen.  
 
Toimitilat 
 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Juvalla Hildurin talossa osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva. Kalatalousakti-
vaattori Pekka Sahaman toimitilat sijaitsevat Savonlinnassa, osoitteessa Ristimäenkatu 3 A 9, 57130 Savon-
linna. Teemu Hiltunen työskentelee kotitoimistostaan käsin Kuopiossa.  

 
Taloushallinto ja tilintarkastus 
 
Vuoden 2019 yhdistyksen taloushallintopalvelut olivat ProAgria Etelä-Savo ry:n vastuulla. Yhdistyksen tilin-
tarkastajina ovat toimineet Auno Inkeröinen Tilintarkastus lnkeröinen & Himanen Oy:stä ja varalla Raija 
Pulkkinen Mikkelin Tilintarkastus Ay:stä.    
 
Talous 
 
Toimintaryhmän talouden kehitys on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.  
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Kimmo Ihalainen        Anne Vänttinen 
hallituksen puheenjohtaja      toiminnanjohtaja 


