
  

 

Meijeritie 1  
17200 VÄÄKSY 
www.paijanne-leader.fi 

Anu 040 7642 462 
Virpi 044 7700 174 
Henna 044 712 4208  

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 

 
Yleistä 

Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 54:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä 
on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen, Pertunmaan 
ja Sysmän kuntien alueella. Päijänne-Leader toteuttaa alueellaan Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 sekä omaa paikallista strategiaansa. Yhteistyötä 
tehdään asukkaiden, yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioi-
den kanssa.  
 
Toiminnan tarkoitus 
Päijänne-Leader ry:n tavoitteena on edistää maaseudun paikallista omatoimisuutta, yh-
teistyöhön perustuvaa kehittämistyötä sekä verkostoitumista eri toimijoiden välillä pai-
kallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää toiminnassaan 
palveluja ja työllisyyttä.   
 
Yhdessä 2014-2020  
Päijänne-Leader on toiminut maaseudun kehittämisen parissa jo vuodesta 1997. Vuonna 
2014 käynnistyi yhdistyksen kolmas Leader-ohjelmakausi. Yhdessä 2014-2020 kehittä-
misstrategialla Päijänne-Leader on hyväksytty yhdeksi Suomen Leader- toimintaryh-
mäksi. 
 
Yhdessä 2014-2020 – strategian painopisteet 

• Paikallinen pienyrittäjyys ja innovaatiot – paikallisten palveluinnovaatioiden, 
tuotteiden ja osaamisen arvostuksen lisääntyminen 

• Yhteisöllisyys – kylä- ja Leader-toiminnan saumaton yhteistyö 

• Matkailu – matkailun oheispalveluiden lisääntyminen, matkailuyrittäjien koulu-
tus ja verkostoituminen 

• Maaseutuasumisen uudet muodot – elävä ja monimuotoinen maaseutu, jossa 
myös tyhjeneville tuotantorakennuksille on löydetty uuskäyttöä 

 

Toiminnan painopisteet 2018 
 

Leader-toiminta 
Päijänne-Leader toteuttaa kehittämisstrategiaansa aktivoimalla alueen asukkaita kehit-
tämistoimintaan, tarjoamalla hankeneuvontaa, myöntämällä Leader-tukea paikallisiin 
kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä yritystukiin. Päijänne-Leader toteuttaa myös 
omia strategiaa tukevia hankkeita. Lisäksi yhdistys osallistuu Leader-verkoston toimin-
taan ja toimii läheisessä yhteistyössä Hämeen muiden toimijoiden kanssa.  
 
Vuoden 2018 keskeiset toimet 

• Perustehtävät – sujuva hankehallinto, toimivat prosessit 

• Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi 

• Kylä-Leader yhteistyön tiivistyminen 

• Vertaisoppiminen 
 

Toimenpiteet 2018 

• Jatketaan Päijänne-Leaderin kehittämisstrategian Yhdessä 2014-2020 to-
teutusta yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden sekä muiden sidos-
ryhmien kanssa. 
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• Tuetaan strategiaamme tukevien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja 
toteutetaan niitä itse, mikäli sopivaa hakijatahoa ei löydy. 

 

• Järjestetään kahdet hankekahvit päättyneille hankkeille. Kahvien tarkoituk-
sensa kerätä palautetta, saada tietoa hankkeiden onnistumisista ja verkot-
taa hanketoimijoita.  
 

• Kylä-Leader-toiminnan yhdistyminen jäsenistön päätöksistä riippuen.  
 

• Tehdään oman toiminnan sekä strategian toteutuksen arviointia ja seuran-
taa varten toimenpiteitä, mm. kyselyt hanketoimijoille ja päättäjille.  
 

• Toteutetaan vertaisauditointi yhdessä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa. 
Auditoinnin tarkoituksena on selvittää, tehdäänkö asioita niin kuin on 
suunniteltu ja toteutuuko laadunhallinta.  
 

• Koulutetaan hanketoimijoita mm. maksuhakemusten tekemiseen, hanke-
viestintään, tapahtumienjärjestämiseen ja viestintää liittyvien teemojen 
osalta.  

 
 

Strategiaa tukeva oma hanketoiminta 
Päijänne-Leader ry:n tehtävänä on toimia alueensa kehittäjänä sekä tiedottaa ja akti-
voida asukkaita omaehtoiseen kehittämiseen. Omien Leader-hankkeiden toteuttaminen 
on nähty tehokkaaksi ja tulokselliseksi keinoksi kehittää koko seutua koskettavia asioita 
ja edistää Leader-ohjelman toteutusta. Vuonna 2018 tavoitteena on edistää omien 
hankkeiden avulla mm. seurantalojen monipuolisuutta ja käytettävyyttä, maaseutuasu-
misen monipuolistumiseen liittyviä seikkoja sekä toteutetaan oma teemahanke liittyen 
yhteisten kokoontumistilojen varustamiseen. 
 
Yhteiset tilat – yhteiset mahdollisuudet - yleishyödyllinen kehittämishanke 
Seurantalohankkeen toteutusta jatketaan vuonna 2018 n. puolen vuoden ajan. Päi-
jänne-Leaderin alueella on korjattu seuraintaloja ja kylätaloja, joiden tehokasta ja yhtei-
söä hyödyttävää käyttöä voidaan vielä paljon lisätä. Tähän tarvitaan uusia toimijoita ja 
uusia ideoita. Korjaustalkoot itsessään ovat lisänneet kylien yhteisöllisyyttä ja tuoneet 
uusia asukkaita (sekä osa-aikaisia asukkaita) toiminnan piiriin. Tämä luo oivallisen poh-
jan uusien toimintojen kehittämiselle ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Hankkeessa 
kartoitettiin kunnittain olemassa olevat seurain- ja kylätalot, toteutettiin erilaisia koulu-
tustilaisuuksia, opintomatkoja sekä tarjottiin korjauksiin ja kuntokartoitukseen suunnit-
teluapua. Taloista valmistuu kevään 2018 aikana Juhlatalot-esite sekä painettuna että 
sähköisenä versiona. Esitettä jaetaan kylien tilaisuuksissa, matkailutapahtumissa, alueen 
yrittäjille ja tapahtumien järjestäjille.  
 
Teemahanke Kylien pienet investoinnit 

Vuonna 2018 toteutetaan teemahanke, jonka avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä 
kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja 
materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Hankkeesta hyötyvät alu-
eellamme toimivien yhdistysten jäsenet, toiminta-alueella asuvat ihmiset sekä 
muut yhdistysten toiminnasta hyötyvät ihmiset ja yhteisöt, esim. muut kyläta-
loja käyttävät yhteisöt. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdolli-
suuksia ja näin se lisää toimintaa Päijänne-Leader ry:n alueella. 
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Maaseutuasumisen uudet muodot 

Yhteiskunnan rakenne- ja palvelumuutokset aiheuttavat tyhjeneviä tiloja, hallin-
torakennuksia ja halua järjestää oma asuminen tulevaisuudessa uusilla tavoilla. 
Kiinnostus erilaisten asuinyhteisöjen perustamiseen kasvaa, tarvitaan suuria ra-
kennuksia ja tilaa myös uusien rakennusten rakentamiseen. Maaseutuasumisen 
uudet muodot eivät toteudu ilman selkeää markkinointia ja verkostoitumista 
sekä alueen asukkaiden ja viranomaisten myönteistä asennetta. Maaseu-
tuasumiseen liittyvien teemojen edistäminen edellyttävät hyvää suunnittelua ja 
aiheeseen perehtymistä. Mikäli kevään 2018 aikana ei muita hakijoita ilmaannu, 
toteutetaan oman tuotannon kehittämishanke, jonka tavoitteena on kartoittaa 
yhteisöasumiseen, ekokyliin, ryhmärakennuttamiseen, siirtolapuutarhoihin ja 
maaseudun vuokra-asumiseen sopivat tilat, selvittää kuntien ja yksityisten ta-
voitteet ja halukkuus edistää ko. teemoja sekä tehdä suunnitelma, miten tee-
man osalta tulisi edetä.  
 
 
Sisä-Suomen kalatalousryhmä 

 
Päijänne-Leader hallinnoi Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmää, jonka tavoitteena 
on kalatalouden kehittäminen aktivoimalla kalataloustoimijoita, parantamalla alkutuo-
tantoedellytyksiä, kehittämällä osaamista, aktivoimalla yrityksiä ja yhteisöjä, informoi-
malla rahoitusmahdollisuuksista sekä kartoittamalla kehittämistarpeita seitsemän Lea-
der-toimintaryhmän alueella. 
 
Sisä-Suomen kalatalousryhmän muodostavat Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys 
ry, Pohjois-Kymen kasvu ry, Päijänne-Leader ry, Vesuri ry ja Viisari ry.  
 
Kalatalouden toimintaryhmän työtapa on paikallislähtöinen kalatalouden kehittäminen 
maaseuturahaston LEADER-ryhmien tapaan. Kalatalouden toimintaryhmä onkin tiiviissä 
yhteistyössä alueen LEADER-ryhmien kanssa. Kalatalousryhmän tavoitteena on osaami-
sen, laadun ja innovaatioiden kehittäminen, infrastruktuurin ja toimintaympäristön ke-
hittäminen sekä uusien tuotteiden ja markkinoiden kehittäminen.  
 
Rahoitusta Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmällä elinkeinotalouden kehittämis-
hankkeisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta on käytettävissä noin 1,1 miljoonaa 
euroa kaudelle 2014-2020. 
 
Kalatalouden toimintaryhmän käytännön työtä tekee aktivaattori Janne Ruokolainen Si-
sävesien elinvoimaa – hankkeessa. Hankkeella varmistetaan Sisä-Suomen kalatalouden 
toimintaryhmän kehittämisstrategian käytännön toteutus toiminta-alueella. Hanke mah-
dollistaa asiantuntevan neuvonnan, aktivoinnin, viestinnän, ohjauksen ja opasteuksen 
rahoitushaussa, hankesuunnittelussa, toimijoiden verkottumisessa sekä alueen strategi-
sessa kehittämisessä. 
 

 

Kokoukset ja hallinto 
 
Sääntömääräiset kokoukset 
Yhdistys pitää sääntöjen mukaisen vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksessa päätetään yhdis-
tyksen jäsenmaksu, jonka hallitus esittää pidettäväksi ennallaan. Jäsenmaksu on 10 eu-
roa henkilöjäseniltä ja 20 euroa yhteisöjäseniltä. Jäsenmäärä-tavoite vuonna 2018 on 
jäsenmäärän kohottaminen 185 jäseneen.  
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Yhdistyksen hallitus 
Päijänne-Leader ry:n asioita ja tehtäviä hoitaa hallituksen vuonna 2017 vahvistaman toi-
mintasäännön mukaisesti hallitus sekä palkatut työntekijät.  
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet 
valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan toimintaryhmän hallituksen kol-
mikantaperiaatteen mukaisesti (paikallinen julkinen hallinto, yhteisöt, maaseudun asuk-
kaat). Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä hanke-
neuvoja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtai-
nen varajäsenensä varsinaisen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksia tullaan pitämään 
vuonna 2018 n. 6-8 kertaa. 
 
Leader-toimisto ja henkilöstö 
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Asikkalassa, Päijännetalossa. Yhdistyksen palveluksessa 
on neljä-viisi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja Anu Taipale, hankeneuvoja-talous-
sihteeri Virpi Kallioinen ja kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen ja hankesihteeri-
viestintävastaava Henna Pirkonen. Henna Pirkonen toimii myös Päijät-Hämeen Kylät ry:n 
sihteerinä.   
  

Talous 

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista ja satunnaisista myyntituloista. Yhdistystoi-
minnan menot syntyvät vuosikokouksesta sekä muista sellaisista menoista, joita ei hy-
väksytä hankerahoituksen piiriin, esim. muistamiset. 
 

Leader-toimintaan liittyvä aktivointi-, tiedotus-, koulutus-, ja hallintokustannukset kate-
taan toimintarahalla.  
 
Yhdistyksen liikevaihdosta suurin osa on hankkeille maksettavan Leader-tuen sisältämää 
kuntarahaosuutta, joka kulkee yhdistyksen kautta ja jota maksetaan hankkeille Hämeen 
Ely-keskuksen tekemien maksupäätösten mukaan. Kuntaraha ei kirjaudu tuloslaskel-
maan, vaan näkyy taseessa läpikulkevana eränä.  

 
 

Jäsenistö 
Jäsenistön yhteydenpitovälineenä käytetään sähköistä uutiskirjettä, joka lähetetään n. 
neljä kertaa vuodessa. Kirjeitse jäsenille lähetetään kutsu vuosikokoukseen, joka sisältää 
vuosikokousmateriaalin. Kirjeitse lähetetään myös jäsenmaksulasku. 

 
 

Tilaisuudet ja tapahtumat 
 

Koulutukset 
Henkilöstö osallistuu maaseutuviraston ja MMM:n ajankohtaiskoulutuksiin ja muihin 
koulutuksiin tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan. 
 
Hallituksen uusille ja vanhoille jäsenille järjestetään koulutusta alkaneen ohjelmakauden 
hankemuodoista ja yritystuista. Hallitusta kannustetaan osallistumaan alueellisiin ja val-
takunnallisiin koulutuksiin sekä tapahtumiin. 
 
Hanketoteuttajille järjestetään hankehallintokoulutusta yhteistyössä Hämeen ELY-kes-
kuksen kanssa. Koulutuksissa paneudutaan maksuhakemuksen tekemiseen ja siihen tar-
vittaviin tietoihin. Hankehallintoon liittyvää koulutusta tullaan jakamaan myös hanket-
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reffeillä, joita järjestetään keväällä ja syksyllä. Hanketreffien tarkoituksen on antaa han-
ketoimijoille mahdollisuus vertaistukeen ja ajatusten vaihtoon sekä mahdollisesti uu-
denlaisen yhteistyön kehittymiseen hankkeiden välille.   
 
Tapahtumat 
Päijänne-Leader osallistuu vuoden aikana säännöllisesti järjestettäviin tapahtumiin, joita 
ovat mm. Avoimet Kylät ja Leader-viikko. Tapahtumien osalta yhteistyötä Päijät-Hämeen 
Kylien kanssa tiivistetään entisestään. 

 

Viestintä 
Verkkoviestintä 
Yhdistyksen internetsivut toimivat viestinnän perustana. Sivuilta löytyvät ohjeet hanke-
toimijoille hankeprosessin läpiviemiseksi. Yhdistyksen keskeinen viestintäkanava on no-
pea ja tehokas Facebook. Viestinnässä hyödynnetään myös muita sosiaalisen median 
kanavia, mm. Instagramia ja Twitteriä. 
 
Yhdistykselle on luotu oma sähköinen uutiskirje, jonka avulla pystytään paremmin viesti-
mään ajankohtaisista asioista suurellekin joukolle.  
 
Julkaisut 
Paikallislehdet välittävät tehokkaasti tietoa alueella tehtävästä kehittämistyöstä ja ta-
pahtumista. Tarjotaan juttuvinkkejä lehtiin ja pyritään muodostamaan säännöllinen vies-
tintämalli hallituksen puoltamista hankkeista alueen paikallislehdille.  
 
Extranet 
Lähinnä hallitukselle suuntautuvan sisäisen viestinnän väline, extranet, uudistettiin net-
tisivuston uusimisen yhteydessä. Kaikille salassapitolupauksen allekirjoittaneille yhdis-
tyksen organisaatioon kuuluville henkilöille annetaan tunnukset extranettiin. 
 
WhatsApp 
Uutena viestintävälineenä otetaan käyttöön WhatsApp-sovellus, johon tehdään ryhmä 
Leader-jäsenille ja hanketoimijoille. Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa viestintää 
huomioiden myös ne jäsenet, jotka eivät käytä sosiaalisen median kanavia.  

 

 
Yhteistyö 

Leader-ryhmien välinen yhteistyö 
Hämeen Leader-ryhmien välinen yhteistyö on monimuotoista ja aktiivista. Vuonna 2016 
alkanut Hämeen Leader-ryhmien tavoitteellisempi ja yhteistyöhakuisempi toiminta saa 
jatkoa vuoden 2018 aikana. Toimivan yhteistyön tavoitteena on vertaisoppiminen ja aja-
tusten vaihto. Vuoden 2018 aikana pidetään yhteisiä koulutustilaisuuksia ohjelmakau-
den haasteista, viestinnästä, yms. ajankohtaisista asioista.  
 
Sisä-Suomen kalatalousryhmän muodostavien Leader-ryhmien kanssa luodaan toimiva 
yhteistyömalli, jota pyritään kehittämään ja laajentamaan myös muun hanketoiminnan 
saralle. 
 
Kuntayhteistyö 
Päijänne-Leaderin viestinnän uudistuessa tullaan kuntien viranhaltijoille ja luottamus-
henkilöille lähettämään sähköinen uutiskirje. Kuntajohtajien kanssa pidetään vuosittain 
yhteistyöpalaveri, jossa esitellään toiminnan tuloksia. Kunnanjohtajien kanssa yhteistyö 
on välitöntä ja luontevaa. Viranhaltijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua hank-
keiden tilanteesta, erilaisista kehittämiskohteista ja tarpeista. Kuntien mahdollistama 
hankkeiden välirahoitus on monen hankkeen onnistumisen edellytys.  
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ELY-yhteistyö 
Hyvä ja toimiva yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen kanssa jatkuu myös vuonna 2018. 
MMM:n ohjeen mukaisesti ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyvät kahdenväliset kes-
kustelut vuosittain. Tavoitteena on keskustelevan yhteistyön vahvistaminen. Toiminnan-
johtaja on myös Hämeen ELY -keskuksen asettaman Hämeen maaseudun kehittämisen 
asiantuntijaryhmän jäsen. Yhteistyötä myös Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa pyritään 
ylläpitämään, vähintään vuosiraportoinnin toimittamisen yhteydessä. Kalatalouden toi-
mintaryhmän hallinnoinnin myötä on kehittynyt luonteva ja mutkaton yhteys Pohjois-
Savon ELY-keskukseen.  
 
Lähialueella tehdään yhteistyötä erityisesti Etpähä ry:n ja Päijät-Hämeen kylät ry:n 
kanssa yhteisten koulutustilaisuuksien sekä hankkeiden kautta. Muita keskeisiä kumppa-
neita ovat alueen kunnat, Päijät-Hämeen liitto, alueellamme toimivat oppilaitokset sekä 
muut kehittämisorganisaatiot. Yhteistyöllä pyritään löytämään jatkuvasti uusia toiminta-
tapoja ja yhteistyömuotoja. 
 
Päijänne-Leader on yhteistyössä niin seudullisella, maakunnallisella kuin valtakunnalli-
sellakin tasolla.  
 
 
 

 
 
 

TALOUSARVIO 2018 
 

Toimintaraha Talousarvio 2018 

Rahoitus   

   ELY-keskus 115 196 

   kuntaraha 28 799 

Rahoitus yhteensä 141 505 

Kulut   

   palkkauskulut 105 695 

   ostopalvelut 4 440 

   vuokrat 12 320 

   kokouspalkkiot 5 000 

   viestintäkustannukset 1 000 

   kone- ja laitehankinnat 500 

   toimistotarvikkeet ja -kalusteet 500 

   erityistaitojen hankkiminen  

   kotimaan matkakulut 7 000 

   ulkomaan matkakulut 1 000 

   muut kustannukset 1 522 

 Yhteensä 141 505 
  

 

Yhdistys Talousarvio 2018 

Tuotot 24 500  

Jäsenmaksutuotot 2 500 
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Yhteensä 27 000 

Kulut  24 500 

Muut kulut 500 

Yhteensä 25 000 

 

Seurantalo-hanke Talousarvio 2018 

Palkat 17 067 

Ostopalvelut 8 510 

Matkakulut 7 800 

Laskennalliset yleiskustannukset, 15% 4 616 

Kustannusarvio 38 000 

  

Hankkeen rahoitussuunnitelma  

Haettava tuki (EU+valtio) 30 400 

Kuntarahoitus 7 600 

  

Kokonaisrahoitus 38 000 

  

 
 

Sisävesistä elinvoimaa Talousarvio 2018 

Palkat 50 000 

Ostopalvelut 6 000 

Matkakulut 15 000 

Toimistokulut 1 500 

Tietotekniikkakulut 700 

Vuokrat 3 000 

Kustannusarvio 76 200 

  

Hankkeen rahoitussuunnitelma  

Sisä-Suomen kalatalousstrategia (EMKR + valtio) 100% 76 200 

  

 
 

YHTEENSÄ 2018  

Tuotot 282 705  

Kulut 280 705               

 
 


