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1. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VUONNA 2020
1.1.

Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Vuoden 2020 alussa Rajupusu Leader ry:n hallitus jatkoi tiukennettuja rahoituslinjauksia. Rahoitusta haluttiin
edelleen myöntää mahdollisimman moneen strategiaa toteuttavaan, hyvään hankkeeseen. Toisen lisäkehyksen myöntövaltuudesta saatiin ennakkotieto marraskuussa 2019, mutta rahat tulivat ryhmien käyttöön
myöhemmin keväällä. Hallitus teki ensimmäisen myönteisen rahoituspäätöksen jo vuoden ensimmäisessä
kokouksessaan. Koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä keväällä 2020, kun hankkeiden kysyntään tuli
jonkin verran katkosta. Useat hankehakijat hakivat muutoksia ja jatkoaikoja alkuperäisiin suunnitelmiinsa.
Viruksen vuoksi kokoontumiset, opintomatkat ja monet muut hankesuunnitelmiin kirjatut toimenpiteet oli
mahdotonta toteuttaa.
Yritystukia puollettiin vuoden 2020 aikana 11 yritykselle 12 hankkeeseen ja hanketukia 8 hankkeeseen. Lisäksi avattiin Energiatehokkaat kylät -teemahanke. Rajupusu Leader ry:n hallitus sitoi vuoden 2020 myöntövaltuudesta suurimman osan. Loput kauden 2014–2020 rahoista sidottiin hallituksen päätöksillä helmikuussa 2021. Sitomatta jäi hieman EU-rahoitusosuutta ja valtion rahoitusosuutta, jotka hallituksen päätöksellä siirrettiin Piällysmies ry:n käyttöön.
Alla olevasta kuvasta näkyy myöntövaltuus paikallisen strategian pääteemoittain sekä toteumatilanne kumulatiivisesti vuoden 2020 loppuun saakka. Paikalliseen kehittämisstrategiaan peilaten vuoden 2020 aikana
puolletut yritys- ja hanketuet sekä toimintaryhmän oma hanke jakautuvat lähes kaikille strategian osa-alueille. Jakaumaa pidetään silmällä säännöllisesti ja pyritään reagoimaan tilanteeseen aktivointi- ja ohjaustoimin. Koronavirustilanne vaikutti Biotalous tutuksi -hankkeen toteuttamiseen. Sille haettiin ja saatiin jatkoaika,
jotta hankkeessa suunnitellut aktivointi- ja tiedotustilaisuudet saatiin toteutettua. Toteutuksessa käytettiin
hyväksi sähköisiä menetelmiä. Vuonna 2020 käynnistettiin Biotalous tutuksi -hankkeen myötävaikutuksesta
syntynyt Energiatehokkaat kylät -teemahanke. Teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen lisäämällä kiinnostusta energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kierrätykseen sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön omiin tarpeisiin.

Kaavio 1. Myöntövaltuus 2014–2020 ja puollettu rahoitus 2014–2020 strategisten osa-alueiden mukaan
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Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet

Yhteenveto rahoitetuista hankkeista ja toiminnasta strategian painopisteittäin
Paikalliseen kehittämisstrategiaan peilaten, vuoden 2020 aikana puollettiin rahoitusta muille strategian osaalueille paitsi suoraan painopisteeseen kansainväliset hankkeet. Biotalouden painopistealueen strategian
toteuttamiseksi avattiin haku Energiatehokkaat kylät -teemahankkeelle. Painopistealueeseen Asuminen ja
vapaa-aika on myönnetty hieman enemmän tukee kuin mitä strategiassa on sille määritelty. Yritystukien kysyntä jatkui tasaisena vuoden 2020 aikana. On huomioitava myös, että strategisen painopistealueen Matkailu hankkeet ovat osittain yritystukia.
Strategian painopistettä Nuoret on vuoden 2020 aikana toteutettu muillakin tavoin kuin myöntämällä rahoitusta hankkeisiin. Rajupusu Leader ry:n hallitus päätti aloittaa Nuoriso Leader -toiminnan alueella vuoden
2020 alusta alkaen. Koronavuosi toi oman haasteensa NuorisoLeader -konseptin jalkauttamiseen. Haasteista huolimatta, Rajpusu Leader ry:lle tuli 6 hakemusta, joista 5 myönnettiin rahoitus. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee NuorisoLeader -päättäjäjoukko. Joukko koostuu neljästä alueen nuoresta, yksi jokaisesta kunnasta. Vuosittain valitaan vuoden NuorisoLeader -hanke, vuoden 2020 hankkeeksi valittiin Kahvila
Neliapila 4HY. Myös Biotalous tutuksi -hankkeessa käytiin koululaisvierailuilla.
Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä ja Leader-ryhmän kiintiöstä myönnetyn rahoituksen määrä strategian painopisteittäin
Vuoden 2020 aikana Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi hankkeisiin, yritystukiin sekä teemahankkeeseen
lähes kaiken myöntövaltuuden. Käyttämättä jäänyt myöntövaltuus sidottiin vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa. Puollettu rahoitus oli 344 097,01 euroa. Rajupusu Leader ry:n hallitus käsitteli kaikki saapuneet
tukihakemukset ja teki myönteisen päätöksen 9 yleishyödylliseen hankkeeseen ja 13 yritystukeen. Yhden
positiivisen päätöksen saanut yritystukihakija perui hakemuksensa, kun hankkeessa suunniteltua investointia ei hakijasta riippumattomasta syystä pystytty toteuttamaan. Yksi alueiden välinen hanke peruuntui sen
vuoksi, että kaikki alueet eivät lähteneet tukemaan hanketta. Loppujen lopuksi vuoden 2020 myöntövaltuutta
jaettiin siis 8 hankkeelle, 12 yritystukeen ja 1 teemahankkeeseen. Hakemuksia tuli toiminta-alueen kaikkien
neljän kunnan alueelta sekä toiminta-alueen ulkopuolisilta toimijoilta. Tämän lisäksi avattiin Energiatehokkaat kylät -teemahankkeen haku. Rahoitusta myönnettiin rahoitus teemahankkeen 11 alatoimenpiteelle. Hakemusten jakautuminen strategian painopistealueittain näkyy alla olevasta taulukosta 1.

Strateginen painopistealue
Monipuolinen elinkeinoelämä
Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen
Asuminen ja vapaa-aika
Matkailu
Nuoret
Biotalous
Kansainvälisyys ja alueiden väliset hankkeet
Yhteensä

Hankehakemuksia
yhteensä (kpl)
3
4
0
1
1
0
9

Yritystukihakemu
Teemahankkeita
ksia yhteensä
yhteensä (kpl)
(kpl)
12

1
1
13

Taulukko 1. Hakemusten määrän jakautuminen strategisten osa-alueiden mukaan.
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Myönteinen
päätös (kpl)
11
2
4
1
1
2
0
21

Peruttiin/peruuntui
hallituksen
päätöksen jälkeen
1
1

2

sivu

4

Rahoitus kohdistui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden osalta seuraavasti:
Toimenpide
1.1. Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen
1.2. Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Hakemuksia
yhteensä (kpl)
1

6.4. Muu yritystoiminta

12

7.1. Selvitykset ja suunnitelmat
7.2. Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja
laajentaminen
7.4. Maaseudun palvelut
7.5. Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
7.6. Kulttuuri- ja luonnonperintö
Yhteensä

1

4
3
21

Taulukko 2. Puollettujen hakemusten jakautuminen toimenpiteittäin

Vuonna 2020 myönnettiin tukea 11 yritykselle 12 hankkeeseen (Rajupusu Leader ry:n puoltama rahoitus).
Puollettujen yritystukien keskiarvo oli 9942,43 euroa (vuonna 2019 keskiarvo 16295,83 euroa). Yritystukia
puollettiin yhteensä 119 309,18 euroa. Painopisteeseen Matkailu kirjattu summa on myös yritystuki. Taulukossa 3 on esitetty 2020 myöntövaltuuden ja puolletun rahoituksen jakautuminen euromääräisesti ja prosentuaalisesti strategisten painopisteiden mukaan. Vuoden 2020 aikana sidottiin vuoden 2020 suurin osa myöntövaltuudesta. Sitomatta jäänyt myöntövaltuus sidottiin hallituksen ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa 2021. Vuoden 2020 aikana sidottiin myöntövaltuutta yhteensä 344 097,01 euroa, taulukko 3.

Kehittämistavoite (strateginen painopistealue) Myöntövaltuus 2020
Monipuolinen elinkeinoelämä
Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen
Asuminen ja vapaa-aika
Matkailu
Nuoret
Biotalous
Kansainvälisyys ja alueiden väliset hankkeet
Yhteensä

114 500,00 €
96 180,00 €
77 860,00 €
36 640,00 €
68 700,00 €
45 800,00 €
18 320,00 €
458 000,00 €

Rajupusu
Leaderin
puoltama
rahoitus 2020
115 574,12 €
42 825,00 €
79 608,21 €
4 809,18 €
8 129,50 €
93 151,00 €
0,00 €
344 097,01 €

%-osuus
2020 toteuma; ELYELY-keskuksen
myöntövaltuudes 2020 toteuma
keskuksen päätöksen
päätöksen saaneet
ta (strategia)
saaneet
25 %
21 %
17 %
8%
15 %
10 %
4%
100 %

25 %
9%
17 %
1%
2%
20 %
0%
75 %

115 574,12 €
42 825,00 €
79 608,21 €
4 809,18 €
8 129,50 €
93 151,00 €
0,00 €
344 097,01 €

25 %
9%
17 %
1%
2%
20 %
0%
75 %

Taulukko 3. Rahoitusjakauma strategisten painopisteiden mukaan, myöntövaltuus vuoden 2020 kehyksestä.

Taulukossa 4 on esitetty kumulatiivinen rahoitusjakauma vuosilta 2014–2020. Kumulatiivisesti vuoteen 2020
mennessä on sidottu 94 % (3245 277,54 €) kumulatiivisesta myöntövaltuudesta 3 456 369,00 €. ELY-keskuksen päätös on 94 %:lle puolletusta rahoituksesta.
Kumulatiivinen
Rajupusu
myöntövaltuus 2014Leaderin
Kehittämistavoite (strateginen painopistealue) 2020 (sisältäen v.
puoltama
2019 palautuneet
rahoitus 2014varat)
2020
Monipuolinen elinkeinoelämä
864 092,25 €
859 977,32 €
Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen
725 837,49 €
691 026,83 €
Asuminen ja vapaa-aika
587 582,73 €
719 561,36 €
Matkailu
276 509,52 €
362 547,19 €
Nuoret
518 455,35 €
287 179,76 €
Biotalous
345 636,90 €
215 261,47 €
Kv. ja alueiden väliset hankkeet
138 254,76 €
109 723,61 €
Yhteensä
3 456 369,00 €
3 245 277,54 €

Taulukko 4. Kumulatiivinen rahoitusjakauma vuosilta 2014–2020.

%-osuus
2020 toteuma; ELYToteuma 2014- ELY-keskuksen
myöntövaltuudes
keskuksen päätöksen
2020
päätöksen saaneet
ta (strategia)
saaneet
25 %
21 %
17 %
8%
15 %
10 %
4%
100 %

25 %
20 %
21 %
10 %
8%
6%
3%
94 %

859 977,32 €
691 026,83 €
719 561,36 €
362 547,19 €
287 179,76 €
215 261,47 €
109 723,61 €
3 245 277,54 €

25 %
20 %
21 %
10 %
8%
6%
3%
94 %

sivu
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 -kehittämisstrategiaa, jonka toteutukseen osallistuu aktiivisesti alueen 10 muuta Leader-toimintaryhmää Etelä- ja PohjoisKarjalasta sekä Etelä- ja Pohjois-Savosta. Kalatalouden ”Rysän päällä” aktivointihankkeen, Kansallinen verkosto paikallisten toimintaryhmien toiminnan edistämiseksi ja Paikallislähtöisen kehittämisen merkitys ItäSuomen kalataloudessa -hankkeiden tarkoituksena on varmistaa Itä-Suomen kalatalousohjelman menestyksekäs operatiivinen toteutus. Hankkeet on toteutettu vuosien 2015–2020 aikana. Aktivointihankkeissa tiedotetaan, aktivoidaan, neuvotaan ja opastetaan hanke- ja yritystukea hakevia tahoja kalatalousohjelman toiminta- ja päätöksentekoprosessissa. Aktivaattori avustaa yrittäjiä myös muissa asioissa, esimerkiksi investointitukien hakemisessa ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien teossa. Alueen kalatalousaktivaattorina
toimii Pekka Sahama sekä osa-aikaisena aktivaattorina (kalahallintohankeen varoilla) 1.12.2018 31.10.2020 toiminut Teemu Hiltunen.
Vuonna 2020 alueen Kalajaosto, joka mm. käsittelee Itä-Suomen kalatalousryhmälle osoitetut rahoitushakemukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan lausuntoesityksen hallinnoivan Leader-ryhmän hallitukselle, kokoontui neljä kertaa ja käsitteli kalatalousryhmälle tulleet 6 hankehakemusta. Lisäksi alueen Leader-ryhmien edustajista, ELY-keskusten kalatalousyksiköiden sekä maakuntaliittojen edustajista muodostuva seurantaryhmä, joka seuraa kalatalousohjelman toteuttamista ja ohjaa toimintaa strategisemmalla tasolla, kokoontui kerran.
Ohjelmakauden aikana vuoden 2020 loppuun mennessä on kalatalousryhmän rahoituskehyksestä rahoitettu
yhteensä 28 hanketta, joihin EMKR-tukea on sitoutunut 985 513,52 euroa. Kehyksestä on sitomatta enää n.
12 500 euroa. Listaus ja kuvaukset hankkeista on tutustuttavissa www.kalanvuoksi.fi. Muista rahastoista rahoituspäätöksen saaneen kalatalousryhmän strategiaa toteuttavan kuuden hankkeen lisäksi kolme uutta
hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen vuonna 2020. Muista rahastoista on saatu yhteensä n.1 520 000
euroa rahoitusta. Koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista huolimatta, vuoden 2020 aikana hankkeet ovat
toteutuneet pääsääntöisesti hankesuunnitelmien mukaan.
Kalatalousryhmän oman pienimuotoisen rahoituksen ”Kalamassin” haku on toteutettu kaksi kertaa vuonna
2019 ja kerran vuonna 2020. Rahoitus on ollut hyvin kysyttyä ja myönteisen päätöksen on saanut yhteensä
30 investointi- ja kehittämishanketta. Tukirahaa näihin on sitoutunut yhteensä n. 26.000 euroa. Neljäs hakukierros on päätetty järjestää talvella 2021.
Kalatalousryhmän www-sivuja www.kalanvuoksi.fi on päivitetty säännöllisesti vuoden 2020 aikana. Kalastalousryhmän Facebook –sivuilla on yli 800 seuraajaa ja parhaimmillaan julkaisut tavoittavat yli 3000 henkilöä
viikossa. Vuoden 2020 aikana on jatkettu aktiivisesti kalatalousryhmän rahoitusmahdollisuuksista tiedottamista ja yhteistyötä maakuntien maaseututiedottajien kanssa on jatkettu. Kalastuksen tunnettuutta nuorison
keskuudessa lisääviksi suunnitellut tilaisuudet jouduttiin valitettavasti peruuttamaan koronaepidemian takia.
Aktivaattori on osallistunut Euroopan kalatalousryhmien verkoston FARNETin toimintaan. Kalatalousryhmän
toimintaa ja rahoitettuja hankkeita on esitelty FARNETin julkaisuissa, mutta vuoden 2020 ajalta yhteiset seminaarit peruuntuivat. Aktivaattori on osallistunut myös laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun ja
toteutukseen sekä työpajoihin esimerkiksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen hyödyntämishankkeiden yhteistyöhön.
Rajupusu Leader ry:n hallitus teki päätöksen lähteä hakemaan kestävän kalastuksen MSC-sertifikaatin täysarviointia Itä-Suomen muikun nuotta- ja troolikalastukselle vuonna 2017 ja sitoutui hallinnoimaan mahdollista
sertifikaattia viiden vuoden ajaksi. Arvioinnin aikataulu on venynyt ja käyttöön otettiin ns. kaksi vaiheinen
menetelmä. Ensimmäisen ns. ACDR-vaiheen arviointi on edelleen viivästynyt arviolta kevääseen 2021
saakka. Itä-Suomen muikun kalastukselle tehtävä MSC–standardien mukainen kestävän kalastuksen arviointi on ensimmäinen Suomen sisävesillä tehtävä kalastuksen arviointi.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman 2021–2027 valmistelu on ollut käynnissä vuoden
2020 aikana. Aktivaattori Pekka Sahama on nimetty Suomen toimintaohjelmaa 2021–2027 valmistelevaan
työryhmään. Yleisasetuksen mukaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) voidaan tukea yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä myös tulevalla rahoituskaudella. Hallintoviranomainen vahvistaa valintakriteerit ja asettaa valintakomitean paikallisten strategioiden valitsemiseksi. Kyseiset valintakriteerit muodostuvat ohjelmakaudella 2021–2027 lainsäädännöstä johdettavista vähimmäisvaatimuksista ja paikallisten
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strategioiden pakollisista elementeistä sekä kansallisesti määritellyistä paikallisen strategian laadullisista arviointikriteereistä. Paikallista kehittämistä valmistelemaan on asetettu teemaryhmä, jonka työskentelyyn on
osallistunut toiminnanjohtaja ja aktivaattori. Teemaryhmä on kokoontunut yhden kerran työpajaan sekä
kuusi kertaa etäkokoukseen vuoden 2020 aikana.
Toiminta muulla rahoituksella
Ei toimintaa muulla rahoituksella.
Esimerkkejä hyvistä hankkeista
Vuoden 2020 alussa Rajupusu Leader ry:n hallituksen tekemä linjaus hanketuen kattomäärästä vaikutti jonkin verran haettujen hankkeiden kokonaiskustannuksiin. Myös koronaviruksen vaikutus näkyi hankkeiden
hakemisessa. Suuria yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ei pystytty hakemaan, mutta joitain pienempiä kehittämishankkeita kuitenkin haettiin ja puollettiin.
Vuoden 2020 aikana yritystukihakemuksia tuli edelleen tasaiseen tahtiin eri aloille. Yleishyödyllisissä hankkeissa oli mukana useita alueen viihtyvyyttä ja infraa parantavia investointeja. Rantasalmen urheilijat peruskorjaavat tilojaan kaikkien kuntalaisten harrastustoiminnan ja viihtyvyyden edistämiseksi. Joroisten Riistanhoitoyhdistys turvaa ampumakokeiden järjestämiset ja edesauttaa ampumaharrastuksen jatkumista alueella.
Kaskiinseudun Erämiehet edesauttavat kyläyhteisön toimintaa rakentamalla kodan kaikkien yhteiseen käyttöön. Kuosmalan kyläyhdistys selvitti hankkeellaan entisen koulun käyttömahdollisuutta kylätalona.
Yritystukia puollettiin usealle eri sektorille, erityyppisille yrityksille niin investointeihin kuin perustamistoimenpiteisiinkin. Erityisesti perustamistukien määrän kasvaminen oli positiivista. Perustamistukia hakivat niin matkailuyritykset oman toimintansa kehittämiseen (Villa Hevi Oy, Ay Kotijärven Loma-asunnot) kuin muunkin
alan yritykset. Eri yritysten kone- ja laiteinvestointien avulla on parannettu ja ylläpidetty alueellista palvelutarjontaa eri puolilla toiminta-aluetta. Laite-investointien avulla on saatu alueelle myös uutta palvelutarjontaa
(Esko Ripanoja Tmi, Juvan Lääkintävoimistelu).
Rajupusu Leader ry:n oma hanke Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa saatiin päätökseen
vuoden 2020 loppuun mennessä. Koronavirustilanne hankaloitti osaltaan hankkeen toimintaa, ja siihen haettiin jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun saakka. Osa suunnitelluista tilaisuuksista jouduttiin siirtämään verkkoon. Hanke sai alueen ihmisiä hyvin mukaan tutustumaan Biotalouteen, sen eri osa-alueisiin ja hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Hankkeen aikana heräsi tarve teemahankkeeseen, jossa pystytään toteuttamaan
hankkeen aikana esiin nousseita energiatehokkaita ratkaisuja eri yhdistysten tarpeisiin.
Kuvaus teemahankkeista
Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa -hankkeen aikana ideoitiin uutta teemahanketta, joka
keskittyisi energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämiseen. Sen myötä avattiin haku Energiatehokkaat kylät
-teemahankkeen alahankkeiden toteuttamiselle syksyllä 2020. Teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen lisäämällä kiinnostusta energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kierrätykseen sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön
omiin tarpeisiin. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä rakentamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja. Hankkeen toteuttamisaika on 31.12.2021 saakka. Hankkeeseen tuli hakemuksia 11 eri alatoimenpiteen toteuttajalta. Hallitus teki myönteisen päätöksen kaikkiin hakemuksiin. Alatoimenpiteiden toteuttaminen
alkaa keväällä 2021.
Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin
Toimintaryhmä on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tiedotustilaisuuksissa
ja paikallisissa/seudullisissa yhteistyökokouksissa. Lisäksi ryhmä on toiminut paikallisten hankkeiden ohjausryhmätoiminnassa. Toiminnanjohtaja on ollut ohjausryhmän jäsenenä Roihu-hankkeessa sekä ohjausryhmän puheenjohtajana Urakka-hankkeessa.
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Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Vuonna 2020 päättyi sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita että yritysten pieniä investointihankkeita.
Yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat onnistuneet alueen asukkaiden, yhdistyksien ja yritysten verkostoitumisessa ja aktivoinnissa. Yleishyödylliset investointihankkeet parantavat alueen viihtyvyyttä ja palvelutarjontaa sekä lisäävät yhteisöllisyyttä. Juvan Erä-Veikkojen Lipetti-Viljus ranta-alue -hanke ja Järvikylän erän
Tarkkolan metsästysmaja -hanke parantavat kyliensä vapaa-ajan palveluita ja kokoontumismahdollisuuksia.
Joroisten mäkihyppääjien kunnostamat hyppyrimäet edesauttavat lajin elpymistä laajemmallakin alueella.
Rantasalmen kotiseutuyhdistyksen Hautausmaan kulttuurikävelyt -hankkeen ja Tuusmäen kyläkirjan myötä
alueen historia tulee tunnetuksi. Rantasalmen kunnan matkailuyritysryhmähankkeen myötä yrittäjät ovat kehittäneet sekä yhteisiä toimintojaan että omia yrityksiään. Sulkavan kunta on edesauttanut kuntalaisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja edistänyt matkailua reitistöhankkeillaan.
Yritystukien avulla yrittäjät ovat pystyneet toteuttamaan yritystoiminnalle elintärkeitä investointeja. Päättyneiden yritystukien avulla alueen palvelutarjonta on lisääntynyt ja kehittynyt. Juvan Lääkintävoimistelun LPGlaite tuo uudenlaista palvelua alueelle, asiakkaat tulevat laajalta alueelta. Juvan liikennekoulun ajosimulaattori palvelee niin paikallisia kuin kauempaakin tulevia nuoria ajoharjoittelussa ja turvallisessa liikennekäyttäytymisessä. Juvan leirintäalue on kehittänyt oheispalvelujaan. Yritystukien pidemmän aikavälin vaikutukset
työllisyyteen ja yritysten kannattavuuteen paljastuvat vasta tulevaisuudessa.

2. LEADER-RYHMÄN OMA TOIMINTA JA LAATUTYÖ
Hankeaktivointia ja -neuvontaa jatkettiin kevään 2020 ajan, mutta koronatilanne näkyi jonkin verran. 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
Keväällä 2020 alkanut koronavirustilanne on vaikeuttanut aktivointitoimenpiteitä. Tilanteen myötä on otettu
ns. digiloikka ja siirretty tilaisuuksia verkkoon. Perinteeksi muodostunutta matkailun verkostoitumistilaisuudet
alueen matkailuyrittäjille ja tapahtumajärjestäjille ei pystytty vuonna 2020 järjestämään. Toisaalta sähköisesti
järjestetyt koulutukset, kokoukset ja tilaisuudet lisääntyivät valtavasti. Niihin on osallistuttu mahdollisuuksien
mukaan. NuorisoLeader -konseptia käytiin markkinoimassa muutamassa tapaamisessa.
Biotalous tutuksi -hanke alkoi maaliskuun 2019 alussa. Vuoden 2019 aikana hankkeelle avattiin oma osio
www.rajupusuleader.fi -sivustolle markkinointia ja tiedonvälitystä varten. Koronavirustilanteen vuoksi, hanke
ei ollut saanut kaikkia tavoitteita toteutettua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja tämän vuoksi hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaika 31.12.2020 saakka. Helmikuun aikana hankkeen koordinaattori jalkautui koululaiskierrokselle kertomaan ysiluokkalaisille biotaloudesta. Hanke toteutti vuoden 2020 aikana
lisäksi viisi infotilaisuutta ympäri Rajupusu Leader -alueella eri biotalouteen liittyvien teemojen alla sekä
kaksi virtuaalista webinaaria. Hankkeessa järjestettiin myös loppuseminaari koronaturvallisuutta noudattaen
ja osittain etänä marraskuussa Juvalla. Hanke on saanut joukon ihmisiä aktivoitumaan alueella ja pohtimaan
tulevaisuuden näkymiä biotalouden näkökulmasta.
Tiedotusta ja viestintää on toteutettu rajupusuleader.fi -nettisivujen ja Facebook-sivuston välityksellä, sähköisillä ja painetuilla esitteillä, lehtijutuilla, uutiskirjeellä sekä Maaseutukuriiri-viestintähankkeen avulla. EteläSavon Leader-ryhmät julkaisivat keväällä yhteisen painetun esitteen, jossa esiteltiin erilaisia hankkeita.
Seudullisissa ja paikallislehdissä julkaistuja lehtiartikkeleita hankkeista, yritystuista, teemahankkeista ja toimintaryhmän toiminnasta yleisesti julkaistiin vuonna 2020 yhteensä 72 kpl.
Perinteistä Etelä-Savon Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä koulutuspäivää ei vuonna 2020 järjestetty. Myöskään kehityskeskustelua ELY-keskuksen kanssa ei järjestetty.
Vuosi 2020 oli tulevaisuuden suunnittelun ja uuden alun vuosi. Maa- ja metsätalousministeriön julkaistua
kriteerit tulevan kauden toimintaryhmäksi hakeutumiseksi, Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry aloittivat
neuvottelut hakeutua tulevalla kaudella Leader-ryhmäksi yhdessä. Keskustelujen pohjaksi Leader-ryhmät
jalkautuvat alueensa kuntiin keskustelemaan uudesta alueesta ja pyysivät kuntien kannanottoa asiaan. Syksyyn 2020 mennessä alueen kunnat Heinävettä lukuun ottamatta sitoutuivat uuden alueen muodostamiseen. Asiaa valmistelemaan ja eteenpäin viemään perustettiin toimintaryhmien strategia- ja aktivointijaos-
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toista ns. iskuryhmä, joka valmisteli yhdistymistä eteenpäin. Iskuryhmän tehtäviin kuului myös strategian ensimmäisen vaiheen valmistelu yhdessä työntekijöiden kanssa, mm. verkostoanalyysin työstäminen. Maa- ja
metsätalousministeriö sekä Ruokaviraston verkostopalveluyksikkö mahdollistivat aluetta muuttaville ryhmille
muutoskoulutusta kaksi kertaa syksyllä 2020 ja kerran keväällä 2021. Rajupusu Leader ry:n hallitus ja työntekijät osallistuivat koulutukseen monilukuisesti. Koulutuksesta koettiin olevan hyötyä muutosprosessissa.
Oheisesta taulukosta tulee esille järjestettyjen tapahtumien, tilaisuuksien, seminaarien ja infotilaisuuksien
määrät ja osallistujamäärät vuonna 2020. Suurin osa tilaisuuksista ja palavereista järjestettiin etäyhteyksillä,
joten osallistujamäärät ovat arvioita.
2020

Toimenpide

2020

Yritysneuvojaverkoston yhteistyökokoukset

7

54

Elinkeinoseminaarit
Hanke- ja yritystuki-infotilaisuuksia,
koulutuksia
Leader Ajankohtaispäivät
Esilläolo muiden järjestämissä
tilaisuuksissa
Yhteistyöseminaarit ja -kokoukset

1

40

20

200

2

400

4

51

25

300

Itse järjestetyt tilaisuudet

7

103

Biotalous tutuksi -hankkeen tilaisuudet
Yhteensä

10
76

200
1348

osallistujia

Taulukko 6. Aktivointi-, koulutus-, yhteistyö-, verkosto- ja viestintätilaisuudet 2020

Vuonna 2020 jatkettiin aikaisemmalla ohjelmakaudelle hyväksi havaittua käytäntöä järjestää kullekin aloittavalle 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 suunnattuihin koulutuksiin ja tapahtumiin. Toiminnanjohtaja osallistui ELY-keskuksen järjestämään koulutuskokonaisuuteen Verkostojen johtaminen.
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 paikalliset, monipuoliset ja asiantuntevat neuvontapalvelut. Yritys-Suomi Rajupusu-alueen verkosto kokoontui vuoden 2020 aikana 7 kertaa ja verkoston jäsenet auttoivat asiakkaita yhteensä yli 500 asiakaskontaktitilanteessa. Starttirahalausunnot, yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvä neuvonta sekä yritystuki- ja
rahoitusneuvonta kuuluivat verkoston ydintoimintaan. Alueelle perustettiin vuoden 2020 aikana 73 uutta yritystä ja 58 yritystä lakkautettiin. Osa verkostosta kokousti lisäksi vuoden aikana 4 kertaa suunnittelemaan
alueen yhteisiä tapahtumia, mm. matkailutilaisuuksia ja omistajanvaihdostilaisuutta. Yhdessä järjestettiin
omistajanvaihdostilaisuus verkossa.
Leader-ryhmän oma toiminta – onnistumiset ja kehittämiskohteet
Vuonna 2020 saatiin käyttöön lisäkehys, joten viestintää hankehakijoille tehostettiin jälleen alkuvuodesta.
Biotalous tutuksi -hanke jatkoi alkuvuodesta toimintaansa. Koronatilanne aiheutti Leader-toiminnassa haasteita koko loppuvuoden ajan. Biotalous tutuksi -hankkeen tilaisuuksia jouduttiin osittain siirtämään verkkoon.
Aktivointitoimia ei voitu tehdä, kun ei ollut tilaisuuksia. Työtekijät siirtyivät pääosin etätöihin ja asiakasneuvonta pääsääntöisesti verkkoon ja puhelimeen. Kuitenkin hankehakijat ja varsinkin yritykset olivat silti aktiivisia ympäri vuoden. Tiukat rahoituskriteerit vaikuttivat siihen, että hankkeiden keskikoko jäi pienehköksi.
Strategisen painopistealueen Biotalous toteuttamiseksi aloitettiin Biotalous tutuksi Rajupusu -alueen kunnissa hankkeen myötävaikutuksesta ja jatkona Energiatehokkaat kylät -teemahanke. Teemahankkeeseen
haki 11 alatoimenpiteen toteuttajaa.
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Koronavirus aiheutti todellisen digitalisaatioloikan yhdistyksen toiminnassa. Koronan vaikutuksesta Rajupusu Leader ry:n työntekijät siirtyivät pääasiassa etätyön tekemiseen. Kevätkokous siirrettiin pidettäväksi
kesäkuussa ja hallitus kokousti pääasiassa Teams-etäyhteyden kautta. Käyttöön otettiin myös sähköinen
allekirjoituspalvelu VismaSign ja tilaisuuksia järjestettiin verkon yli. Syyskokous järjestettiin hybridimallilla:
osa jäsenistä osallistui kokoukseen etäyhteydellä, osa paikan päällä.
NuorisoLeader -toiminta polkaistiin käyntiin vuoden 2020 alussa. Vaikka koronan vuoksi ei pystytty toimintaa
markkinoimaan niin tehokkaasti kuin oli tarkoitus, saatiin hakemuksia 6 kpl, joista 5 myönnettiin rahoitus.
Päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee nelihenkinen nuorista koostuva ryhmä. Ryhmässä on yksi nuori
jokaisesta alueen kunnasta, toiminnanjohtaja toimii ryhmän sihteerinä. Vuoden 2020 NuorisoLeader -hankkeeksi valittiin ja palkittiin Kahvila Neliapila 4HY Rantasalmelta.
Siirtymäkauden vuoden 2021 myöntövaltuuskehys ei vielä ole tiedossa, ja pelkona on, että kaikille halukkaille ei tule olemaan välttämättä tukea tarjolla. Rajupusu Leaderin haasteena on, että asiakkaat – niin yhdistykset kuin yrityksetkin – pysyvät kiinnostuneina toimintaryhmän toiminnasta. Toimintarahan lisäkehyksen
myötä rahoitus toimintarahatoimintaan tulee riittämään täysipainoiseen työskentelyyn. Tulevan kauden valmistelu, sen kriteeristö ja muutoksien tuomat haasteet vaikuttavat vuoden 2021 toimintaan. Strategian valmistelun lisäksi haasteena tulee olemaan ja työntekijöitä tulee työllistämän yhteistyön muotojen löytäminen
Piällysmies ry:n kanssa sekä yhdistymisprosessin valmistelu ja sujuva läpivienti.
Laatukäsikirja ja vertaisauditointi
Rajupusu Leader ry:n laatukäsikirjan on todettu olevan hyvä työkalu myös hallitustyöskentelyn apuvälineenä. 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. Vuonna 2020 ei varsinaisesti tehty uutta vertaisauditointia.
Yhteistyön tiivistyessä Piällysmies ry:n kanssa käydään läpi ja arvioidaan toinen toistemme prosesseja ja
opitaan niistä hyviä, yhteisiä käytäntöjä.
Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Rajupusu Leader ry:n välistä kehityskeskustelua ei pidetty vallitsevan koronatilanteen vuoksi lainkaan. Kehityskeskustelut sovittiin pidettäväksi keväällä / kesällä 2021.
Rajupusu Leader ry:n strategia- ja aktivointijaosto kokoontui kuusi kertaa vuoden 2020 aikana, osa kokouksista oli ns. iskuryhmän kokouksia yhdessä Piällysmiehen kanssa. Kokousten asialistalla olivat tulevan kauden valmistelut, yhdistymisvalmistelut sekä strategiatyö. Myös hallituksen muut jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin kuten hallituskoulutukseen tammikuussa, Leader ajankohtaispäiville sekä puheenjohtajapäiville. Muut tapahtumat kuin tammikuun hallituskoulutus toteutettiin etäyhteyksillä. Hallituksen jäsenille toteutettiin itsearviointikysely vuoden 2020 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 toiminnanjohtajan, hankeaktivaattorin ja kalatalousaktivaattorin kanssa, kullekin oma keskustelunsa. Kehityskeskustelut
pidetään yksi-kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2020 kehityskeskustelu pidettiin 16.11.2020.
Vuoden 2021 puolella toteutetaan hankerahoitusta saaneille hanke-, yritystuki- ja teemahankehakijoille kysely, jossa pyydettiin arvioimaan sekä Rajupusu Leader ry:n toimintaa, että hankkeen toteutumista. Kysely
lähetään kaikille vuoden 2020 loppuun mennessä hankkeensa toteuttaneille. Kysely toteutetaan vuosittain.

3. LEADER-RYHMÄ ALUEENSA KEHITTÄJÄNÄ
Suuria muutoksia ei aluekehittämisen toimintaympäristössä ja verkostoissa ei ole raportointivuonna tapahtunut koronatilannetta lukuun ottamatta, mutta tulevan kauden suunnittelu tuo paineita arvioida Leader-verkoston toimintaa ja sen merkitystä myös Rajupusu-alueella.
Leader-ryhmä on pyrkinyt vuoden 2020 aikana tuomaan itseään yhä aktiivisemmin esille ja panostanut sidosryhmäyhteistyöhön. Verkostotoimintaan eri sidosryhmien kanssa on panostettu. Varsikin yhteistyö ELY-
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keskuksen, Veej’jakaja ry:n ja Piällysmies ry:n kanssa on ollut aktiivista, kannustavaa ja hedelmällistä. Rajupusu Leader ry:n kokoamia ja organisoimia matkailuyrittäjä- ja tapahtumajärjestäjätapaamisia alueella ei
voitu vuonna 2020 järjestää. Sen sijaan järjestettiin omistajanvaihdoswebinaari sekä virtuaalinen kesäpäivä
Etelä-Savon yritysneuvojaverkostolle.
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-ryhmä on myös kehittänyt
omaa toimintaansa vahvasti vuoden aikana (mm. laatutyö, kehityskeskustelut).
Viestintään, sen vaikuttavuuteen ja kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Viestinnän työkaluja
pyritään ottamaan laajasti käyttöön.
Rajupusu Leader ry:llä on ollut edustus niin paikallisen kuin maakuntatason ohjaus- ja työryhmissä; esimerkiksi Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä, sekä maakunnallisten Urakka- ja
Roihu-hankkeiden ohjausryhmissä. 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. Toiminnanjohtaja on myös Suomen Kylät ry:n hallituksen varsinainen jäsen Leader-ryhmien kiintiöstä.
Osana alueen kehittämistoimintaa ja tulevan kauden suunnittelua, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat kunnan edustajat kuntakohtaisissa tapaamisissa. Koronatilanteen vuoksi tapaamiset toteutettiin osittain etäyhteyksillä. Asialistalla olivat tulevan kauden Leader-alueen lisäksi Leader-työn
onnistumiset ja vaikuttavuus, strategian toteutumisen tilannekatsaus ja pohdintaa tulevasta kaudesta. Kuntatapaamiset koettiin tarpeellisina ja positiivisina yhteistyön muotoina.
Toimintaryhmän toiminnan ydin Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan alueella on nimenomaan aktivointi, aluekehittäminen hyvin monipuolisesti, toimijoiden tuominen yhteen, hankeaihioiden edistämisen varmistaminen 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 Leaderryhmän rooli merkittävä koollekutsuvana voimana (esim. YritysSuomi -verkosto) ja verkostomuotoisen toiminnan 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 jälkeen. Erityisesti yritystukityökalujen muuttuminen edelliseen ohjelmakauteen verrattuna sekä yleinen taantuma ja varovaisuus tehdä investointeja on vaikuttanut varsinkin alkukaudesta yritystukien vähäiseen määrään. Vuonna 2017 alkanut ja vuoteen 2020 jatkunut yritystukihakemusten määrän nousu on ollut positiivista.
Rajupusu Leader ry haki siirtymäkauden rahoitusta sekä hanketukeen että toimintarahaan. Siirtymäkauden
rahoituksen määrästä ei vielä ole tietoa, joten tältä osin tulevaisuus on epävarma. Hankekyselyitä tulee kuitenkin tasaiseen tahtiin, ja myöntövaltuus tullaan sitomaan vuoden 2021 aikana. Toimintarahan lisäkehys
mahdollistaa toiminnan häiriöttömän jatkumisen, lomautuksiin ei tarvitse turvautua. Puollettavien hankkeiden
yhteys paikalliseen kehittämisstrategiaan tulee olemaan entistä tarkemmassa roolissa.
Vuoden aikana jatketaan uuden kauden valmisteluja. Valmisteluihin liittyy niin strategian ensimmäinen vaihe
verkostoanalyyseineen ja tarve- ja voimavara-analyyseineen kuin yhdistymisen valmistelu Piällysmies ry:n
kanssa. Hallitustyöskentelyssä tullaan keskittymään strategian valmisteluun, yhdistymiseen sekä niiden vaatimiin toimenpiteisiin. Vaikka uusi kausi kolkuttaa ovella, tulee edelleen tehdä tiivistä yhteistyötä eri verkostojen (yritysneuvojat, ProAgria, ELY-keskus jne.) kanssa.
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5. YHDISTYS JA SEN RESURSSIT
Jäsenistö ja jäsenistöön kohdistuva toiminta
Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli maksavia jäseniä 108, joista 60 yritystä/yhdistystä, 4 kuntaa ja 44
henkilöjäsentä (naisia 25, miehiä 19). Viestintään panostetaan edelleen nettisivujen ja sähköisen uutiskirjeen avulla ja lehdistötiedotteilla. Paikallisia tapahtumia ei kevään 2020 jälkeen järjestetty kovinkaan paljon.
Jäsenistöä pyritään aktivoimaan joulun alla avoimien ovien tapahtumassa. Yhdistyksen sääntömääräiset
kokoukset pidettiin kesäkuussa ja marraskuussa. Vuonna 2020 jatkettiin jäsenhankintakeinona rahoituksen
saaneiden, loppuneiden hankkeiden hakijoiden kontaktointi jäseneksi houkuttelemiseksi.
Hallituksen kokoonpano 2020
Varsinainen jäsen
Jari Rautiainen
Eija Guttormsen
Suvi Kokkola
Kimmo Ihalainen, pj.
Eveliina Kautto
Marja Huupponen
Ritva Hänninen
Kirsi Jylhä-Lipsanen, vpj.
Anne Suhonen
Kukka-Maaria Kärki
Ari Möttönen
Maarit Tiimonen

Varajäsen
Päivi Koikkalainen-Rovamo
Esko Myllys
Olli-Mikko Ruuskanen
Petri Miettinen
Maarit Land
Sari Kolehmainen
Antti Kinnunen
Pirkko Vihavainen
Piia Häkkinen
Heikki Joskitt
Juha Reponen
Toni Tiimonen

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 ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus kiertää lisäksi kunnittain siirtyen aina kahden vuoden välein. 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 2019 hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Ihalainen Joroisista ja varapuheenjohtajaksi Kirsi JylhäLipsanen Juvalta, joten heidän puheenjohtajuuskautensa jatkui vuonna 2020. Hallituksen muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle niin, että joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
6 vuoden enimmäisaikasääntöä noudatetaan hallituksen muodostamisessa.
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 7 kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui erilliseen Leader-hallituskoulutukseen tammikuussa, jossa käsiteltiin Leader-toimintaa yleensä, päätöksentekoprosessia ja hallituksen roolia.
Vuosi oli hallitustyöskentelyssä monipuolinen ja vaihteleva. Vuosi alkoi ripeästi, sillä ensimmäinen hankepäätös tehtiin jo vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus työskenteli aktiivisesti ja sitoutuneesti, mistä
osoituksena mm. runsas osallistuminen valtakunnalliseen hallituskoulutukseen tammikuussa, muutoskoulutukseen ja ajankohtaispäiville. Puheenjohtaja osallistui verkostopalveluiden järjestämille puheenjohtajapäiville. Kokemukset Hyrrä-järjestelmästä ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Hyrrän käyttöönotto on tehostanut hankkeisiin tutustumista ja päätöksentekoa.
Koronavirus aiheutti hallitustyöskentelyssä varsinaisen digiloikan, sillä kokoontumisrajoituksien vuoksi hallituksen kokoukset järjestettiin vuonna 2020 muutamaa kertaa lukuun ottamatta etäyhteydellä, käyttäen Microsoft Teams- järjestelmää. Järjestelmä on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Perinteistä kasvokkain tapahtuvaa kokoontumista ja vuorovaikutustilanteita etäyhteydet eivät kuitenkaan pysty korvaamaan. Pöytäkirjojen
allekirjoittamisessa siirryttiin käyttämään sähköistä VismaSign -ohjelmistoa. Vuoden 2021 alusta on otettu
käyttöön SunProfile -sähköinen johtamisjärjestelmä yhdessä Piällysmies ry:n kanssa.
Strategia- ja aktivointijaosto
Hallituksen apuna toimi vuonna 2020 strategia- ja aktivointijaosto, johon kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä (jäsen/kunta). Jaosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa pohtimaan tulevaa kautta ja yhdistymistä sekä käymään läpi verkostoanalyysiä ja strategiavalmistelun tilannetta. Osa tapaamisista toteutettiin yhdessä Piällysmies ry:n kanssa ja suurin osa virtuaalisesti.
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sivu
Jaoston jäsenet 2020:
Kimmo Ihalainen, puheenjohtaja (Joroinen)
Kirsi Jylhä-Lipsanen (Juva)
Jari Rautiainen (Rantasalmi)
Maarit Tiimonen (Sulkava)
Henkilöstö
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa kaksi vakituista, kokoaikaista työntekijää: toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg.
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. Lokakuun loppuun saakka osa-aikaisena aktivaattorina toimi lisäksi Teemu Hiltunen.
Toimitilat
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Juvalla Hildurin talossa osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahaman toimitilat sijaitsevat Savonlinnassa, osoitteessa Ristimäenkatu 3 A 9, 57130 Savonlinna. Teemu Hiltunen työskenteli kotitoimistossaan Kuopiossa.
Taloushallinto ja tilintarkastus
Vuoden 2020 yhdistyksen taloushallintopalvelut olivat ProAgria Etelä-Savo ry:n vastuulla. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Auno Inkeröinen Tilintarkastus lnkeröinen & Himanen Oy:stä ja varalla Jaana
Kärkkäinen Mikkelin Tilintarkastus Oy:stä.
Talous
Toimintaryhmän talouden kehitys on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Juvalla 15.3.2021

Kirsi Jylhä-Lipsanen
hallituksen puheenjohtaja

Anne Vänttinen
toiminnanjohtaja
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