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1. Strategian toteuttaminen vuonna 2017 

1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

Päijänne-Leader ry:n paikallinen kehittämisstrategia on haastava, ajanmukainen ja alueemme kehit-

tymistä hyvin tukeva. Strategian laadinnassa pyrittiin näkemään mahdollisimman kauas tulevaisuu-

teen pohtien toimintaympäristön muutoksia ja siinä myös pääsääntöisesti ollaan onnistuttu. Strate-

gian toteutuminen on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Strategian tavoiteasettelua vaivaa 

edelleen ristiriitaisuus. Alkuvuonna 2018 kävimme konsultin kanssa olemassa oleva strategia läpi ja 

tulimme tulokseen, että strategia tulisi avata ja selkeyttää, jotta se toimisi oikeasti kehittämistyömme 

suunnannäyttäjänä. Tähän mennessä strategiaa on selkeytetty mm. painopisteiden osalta, mutta 

mittariston ja tavoitteiden osalta olemme edelleen hieman huteralla pohjalla. Tavoitteena on, että 

strategian tullaan avaamaan ja poistamaan ristiriitaisuudet sekä selkeyttämään tavoitteita vuoden 

2018 aikana. Sisällöllisesti strategiaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia.   

 

Paikallinen pienyrittäjyys ja palveluinnovaatiot  

Strategiamme jakautuu neljään painopistealueeseen, joista kaksi on haastavampaa ja kaksi hivenen 

helpompaa. Paikallisen pienyrittäjyyden ja palveluinnovaatioiden osalta haasteita riittää. Strategisena 

tavoitteena oli paikalliset, yhteistyössä tuotetut palveluinnovaatiot, paikallisten tuotteiden kasvava 

valikoima ja näkyvyys sekä paikallisen osaamisen arvostuksen lisääntyminen. Paikallisten tuotteiden, 

sekä oman osaamisen arvostus on noussut alueellamme viime vuosina kohisten, mm. erittäin myy-

vien elintarviketuotteiden osalta. Tämä ei kuitenkaan ole näkynyt Leader-ryhmässä konkreettisina 

hankehakemuksina, vaan erilaisina selvityksinä hankemahdollisuuksista sekä eteenpäin ohjattuina 

esim. ruokamatkatuotteina paikallisen matkailuorganisaation myynnissä. Palveluinnovaatioiden 

osalta tuettu erilaisten uusien avausten selvitystä, mm. paikallisvaluutan, liikennejärjestelyjen ja työl-

lisyystoimenpiteiden osalta. Tässä painopisteessä on tuettu myös uusien tai aiemmin olleiden, mutta 

sittemmin kadonneiden palveluiden syntymistä. 

 

Yhteisöllisyys 

Strategisena tavoitteena Yhteisöllisyys-painopisteessä on ollut Kylä- ja Leader toiminnan saumaton 

yhteistyö, yhteisöllisyyden kasvu ja asuinalueiden toimivat yhteisöllisyyttä tukevat tilat. Painopisteen 

toetutuminen on edennyt hyvin strategian mukaisesti. Yhteistyö kylä- ja Leader-toiminnan osalta ete-

nee suunnitelluin askelin, askel kerrallaan. Päijät-Hämeen Kylät ry:n ja Päijänne-Leader ry:n yhteinen 

työntekijä, sekä yhteiset toimistotilat tuovat Leader-toimintaan kaivattu syvempää tietämystä kyläyh-

teisöjen tarpeista ja ajatuksista etenkin sellaisten kylien osalta, jotka eivät ole hankkeita toteutta-

neet. Yhteisöllisyys- painopisteessä toteutetut hankkeen kohdistuvat pääosin olemassa olevan infra-

struktuurin kunnostamiseen sekä yhteisöä kehittäviin hankkeisiin.  

 

Matkailu 

Matkailu on ollut Päijänne-Leaderin painopisteiden kärjessä rahoitettujen toimenpiteiden osalta, ei 

kuitenkaan eurojen osalta mitattuna. Heti ohjelmakauden alkuun rahoitettu Päijät-Hämeen matkailu-

strategian päivitys sekä tulo- ja työllisyysselvitys on ollut erittäin onnistunut sekä hankkeena että yh-

teistyön avauksena paikallisen matkailuorganisaation kanssa tehtävän matkailun kehittämistyön 

osalta. Matkailutoimenpiteiden rahoituksessa Leader-ryhmä on löytänyt oman roolinsa alueen toimi-
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joiden ja muiden rahoittajien joukossa. Leader-rahoitteiset hankkeet tukevat isoa alueellista raken-

netta mm. kohdistamalla rahoitusta pienten toimijoiden hankkeisiin, mm. kyläyhdistysten luontopol-

kuihin, tapahtumiin ja pienten yritysten matkailuinvestointeihin. 

 

Maaseutuasumisen uuden muodot 

Strategisista painopisteistä haastavin ja mielenkiintoisin on maaseutuasumisen uudet muodot, jossa 

tavoitteen on tukea mm. yhteisöasumisen, ryhmärakentamisen ja ekokylien syntymistä uusina asu-

misen innovaatioina alueellamme. Ohjelmakauden alussa teimme strategisen linjauksen, että maa-

seutuasumiseen keskitytään ohjelmakauden puolenvälin jälkeen, mikäli sitä ennen ei rahoitettavia 

hankkeita tule. Ajatuksena oli myös odottaa yleisen taloustilanteen parantumista, jolloin halukkuus 

erilaisiin asumisen ratkaisuihin tulee myös markkinaehtoisesti mielekkäämmäksi. Maaseutuasumisen 

uudet muodot eivät toteudu ilman selkeää markkinointia ja verkostoitumista sekä alueen asukkaiden 

ja viranomaisten myönteistä asennetta. Maaseutuasumiseen liittyvien teemojen edistäminen edellyt-

tävät hyvää suunnittelua ja aiheeseen perehtymistä. Mikäli kevään 2018 aikana ei muita hakijoita il-

maannu, toteutetaan oman tuotannon kehittämishanke, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteisöasu-

miseen, ekokyliin, ryhmärakennuttamiseen, siirtolapuutarhoihin ja maaseudun vuokra-asumiseen 

sopivat tilat, selvittää kuntien ja yksityisten tavoitteet ja halukkuus edistää ko. teemoja sekä tehdä 

suunnitelma, miten teeman osalta tulisi edetä. 

 

Hankkeiden jakautuminen strategiset painopisteiden mukaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkisen tuen jakautuminen strategian painopisteittäin 

Kaikki hankkeet yhteensä      2 284 680 

Matkailu         606 392 

Pienyrittäjyys ja palveluinnovaatiot         493 564 

Yhteisöllisyys      1 184 725 

Maaseutuasuminen                      0 

 

 

  

Strateginen painopiste Hankkeet 

2014-

2016 

Puol-

lettu  

2017 

Yhteensä  

2014-

2017 

Uusia  

hakijoita 

2017 

Matkailu 11 5 16 5 

Yhteisöllisyys 16 11 27 9 

Paikallinen pienyrittäjyys ja inno-

vaatiot 

12 2 14 2 

Maaseutuasumisen uudet muodot 0 0 0  

Yhteensä  39 18 57 16 
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1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 

 

Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet 

Toimintavuonna 2017 panostettiin hankeaktivoinnin sijaan hanketoimijoiden osaamisen lisäämiseen. 

Oman osaamisen osalta toteutimme alkuvuodesta lähinnä omalle henkilökunnalle sekä muutamille 

aktiivisille hanketoimijoille suunnatun paikkatietokoulutuksen perehtyen QGIS-paikkatieto-ohjelmis-

ton käyttöön ja monipuolisiin mahdollisuuksiin niin hanketoiminnassa kuin esim. maaseutuvaikutus-

ten arvioinnin osana. Paikkatietoaineisto on vielä varsin hyödyntämätöntä dataa, sillä pääsääntöisesti 

ei oikeastaan edes tietä minkälaista aineistoa on saatavilla ja mihin sitä voisi käyttää. Paikkatietoai-

neistoon pohjautuvaa tietoa voisi hyvin hyödyntää mm. paikallisten vaikutusten arvioinnissa.  

 

Hanketoimijoille toteutettiin sosiaalisen median koulutuksia, joiden pääpaino oli Facebookin käytössä 

yhdistysten viestintävälineenä. Toinen koulutus keskittyi alkeisiin ja toinen jo vähän enemmän edisty-

neille käyttäjille. Viestintäkoulutusten tarve on jatkuva. Rahoittamissamme hankkeissa toteutetaan 

myös monenlaisia tapahtumia, joten järjestimme tapahtumatuottajakoulutuksen hanketoimijoille. 

Koulutustäyteinen vuosi päättyi vielä tekijänoikeuksien ja tarinallistamiseen liittyvään koulutukseen.  

 

Hanke- ja maksatusneuvonta 

Hankeneuvonnassa pyrittiin suunnitteluvaiheessa hankkeiden mahdollisimman yksityiskohtaiseen ja 

tarkkaan valmisteluun. Hanketoimijoiden maksuhakemusosaamiseen olemme panostaneet vuoden 

2017 aikana järjestämällä maksuhakemuskoulutuksia yhdessä Hämeen ELY-keskuksen maksatusasi-

antuntijoiden kanssa. Koulutukset järjestettiin Päijännetalossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 27 

henkilöä.  

 

Hanke- ja yritystukihakemukset 

Vuonna 2017 Päijänne-Leaderin hallitus käsitteli yhteensä 18 hanketta, joista puollettiin kaikkia. Edel-

lisenä vuonna hallitus muutti hankeprosessin toimintatapaa ja otettiin käyttöön menettely, jossa 

hanke tuodaan hallituksen käsittelyyn heti ideavaiheessa. Ideavaihe-käsittelyllä pystyttiin sujuvoitta-

maan hankkeen läpikäyntiä hallituksessa, hallitus tuli tutummaksi hankkeen kanssa ja hankeajatus 

tuli entistä tarkemmin perattua ennen päätöksenteko. Tällä ideahanke-käsittelyllä pyritään helpotta-

maan sekä hakijan, että hankkeita valmistelevaa henkilöstön työtä karsimalla jo mahdollisimman al-

kuvaiheessa ne hankkeet, jotka eivät ole strategiamme mukaisia tai täytä valintakriteerien edellytyk-

siä.  

 

Strateginen painopiste Hank-

keet, kpl 

Julkinen tuki 

(EU+valtio+kunta) 

Kokonaiskus-

tannnusarvio 

Matkailu 5 130 078 179 146 

Yhteisöllisyys 7 473 154 695 678 

Paikallinen pienyrittäjyys ja innovaa-

tiot 

4 36 300 181 502 

Maaseutuasumisen uudet muodot 0   

Yhteensä  18 639 532 1 056 326  
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Esimerkkejä hyvistä, strategiaa toteuttavista hankkeista 

 

Vintturin Kyläyhdistys Oras ry, Kammiovuoren luontopolku  

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/kammiovuoren-polku/  

Kyläyhdistyksen toteuttamassa investointihankkeessa uusittiin Kammiovuoren luontopolun opasteviit-

toja, parannettiin reitistöä uusimalla mm. raput ja laavualue, tehtiin vanhasta laavusta puuliiteri ja 

kunnostettiin tulipaikka. Hanke toteuttaa Päijänne-Leaderin strategista painopistettä Matkailu. Hanke 

mahdollistaa mielenkiintoisen, osin unohdetun, luontoreitistön kehittymisen matkailutuotteeksi. 

Hanke tukee kyläyhdistyksen kehittymistä ja luo kumppanuuksia eri toimijatahojen kanssa. Hankkeen 

tuloksena syntyi myös Sysmän kunnalle malli, jossa kunta ja yhteisö luovat Metsähallituksen kummiso-

pimuksen pohjalta sopimuksen erilaisten reitistöjen, mm. Tainionvirran melontareitti, ylläpidosta. 

Hanke teki myös tiivistä yhteistyötä ELY-rahoitteisen Mennään Metsään-hankkeen kanssa. Mennään 

metsään -hanke tuotti reitin markkinointimateriaalin OF-sivustolle, sisältöjä opastauluihin, yhteneväi-

set reittimerkinnät sekä onnistunutta kuva- ja videomateriaalia reitiltä. 

 http://visitpaijanne.fi/aktiviteetit/retkeilyreitit/kammiovuori-4-km/  

 

Heinolan Kuoroyhdistys, Lasten ja nuorten musiikkiteatterin perustaminen  

Heinolan Kuoroyhdistys perusti Heinolaan musiikkiteatterin, jossa eri ikäisille harrastajille tarjotaan 

viikoittain musiikkiteatterin opetusta ja elämyksiä ryhmissä valmistettavien esitysten kautta. Tarkoituk-

sena on saada toiminta vakiinnutettua kaupunkiin. Syksyllä 2017 perustettiin viikoittain kokoontuvat 

harrastusryhmät lapsille ja nuorille. Keväällä 2018 ryhmien kanssa toteutetaan ensimmäiset esitykset. 

Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää myös kurssi- ja leirimuotoista musiikkiteatteritoimintaa kesäisin 

ja muina koulujen loma-aikoina. Myös aikuisille on mahdollista tarjota musiikkiteatterin ohjausta in-

tensiivijaksoina ja kursseina. Hanke toteuttaa Päijänne-Leaderin strategian painopistettä Yhteisöllisyys. 

Hanke kohdistuu alueen nuorisoon. Hankkeella on pystytty luomaan Heinolaan uusi lapsiperheisiin 

kohdistuva palvelu, jolle on laaja kysyntä. http://intopiukee.com/index.php/sample-page/  

 

Heini Katajisto, Katajiston havuköynnösten työtila ja varasto 

Yrityksen investointituki mahdollisti Sysmäläisen Heini Katajiston yritystoiminnan kehittämisen. Tuen 

kohteena oli havuköynnöksen, leikkohavujen, pajutöiden, luutien ja vihtojen valmistus- ja käsittelytila, 

joka toimii myös tarvikkeiden ja valmiiden tuotteiden säilytystilana. Tilassa on mahdollistaa myös esim. 

havutyöpajojen pitämiseen ja toimii kokoontumispisteenä metsä- ja sieniretkille. Hanke mahdollistaa 

pienyrittäjän toiminnan kehittymisen ja laajentamisen. Tuki kohdistuu syrjäisen maaseutualueella toi-

mivaan uuteen yritykseen. Hanke tukee omalta osaltaan myös matkailun ohjelmapalveluiden synty-

mistä, joista alueellamme on huutava pula. https://katajisto.fi/  

Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin 

Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin toteutui etenkin matkailun osalta. Valtakunnallista Rural Finland-

hanketta seurattiin sen toteutusajan aikana tiiviisti niin osallistumalla tilaisuuksiin kuin hyödyntämällä 

hankkeen tuottamaa materiaalia ja verkostoja. Matkailun osalta olemme tehneet määrätietoista ja 

keskustelevaa yhteistyötä alueellisesti muiden rahoittajien ja hanketoimijoiden kanssa. Tuloksena on 

kattava, varmasti tuloksia synnyttävä ja mahdollistava hankekenttä. Yhteistyö paikallisesti etenkin 

LAMK:in ja Lahti Regionin kanssa on ollut koko matkailun hankekentän kannalta sujuvaa, yhteisesti so-

pimalla olemme pystyneet välttämään julkisella rahoituksella tehtävän päällekkäisen työn.  

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/kammiovuoren-polku/
http://visitpaijanne.fi/aktiviteetit/retkeilyreitit/kammiovuori-4-km/
http://intopiukee.com/index.php/sample-page/
https://katajisto.fi/
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1.3. Toiminta muulla rahoituksella 

Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä 

Päijänne-Leader hallinnoi Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmää. Sisä-Suomen kalatalousryhmän 

muodostavat Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Pohjois-Kymen kasvu ry, Päijänne-Leader ry, 

Vesuri ry ja Viisari ry. Kalatalousryhmän strategisina painopisteinä on osaamisen, laadun ja innovaatioi-

den kehittäminen, infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja 

markkinoiden kehittäminen. Rahoitusta Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmällä elinkeinotalouden 

kehittämishankkeisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta on käytettävissä noin 1,0 miljoonaa eu-

roa kaudelle 2014–2020. 

 

Toimintaryhmän aktivointi- ja verkostotyö on sujunut hyvin. Hyväksytyt hankkeet ja aktivointitoiminta 

on ollut linjassa ryhmän strategian kanssa. Indikaattoreiden osalta ollaan joissakin kohdin jäljessä ta-

voitteesta ja näihin tullaan kohdistamaan toimia. Esim. nuorten yrittäjien saaminen alalle on tavoite, 

johon tulee panostaa kaikin puolin. Joitakin indikaattoreita ei voida toteuttaa EU-säännöistä johtuen. 

Muiden rahoitusvaihtoehtojen käyttöä hankkeisiin tulee lisätä, jolloin käytössä olevat resurssit lisään-

tyvät. Yksittäisistä kehittämiskohteista särkikalojen hyödyntämiseen liittyvät kehittämistarpeet ovat 

nousseet hyvin vahvasti esille, myös vesiviljelyyn liittyviä hankkeita on saatu ilahduttavasti käyntiin. 

Yksi kalastajien osuuskunta on saatu perustettua Pihtiputaalle. Kalanviljelyyn on syntymässä myös uusi 

yhteisyritys.  

 

Kalatalousryhmän asiakkaille suunnatussa kyselyssä palaute hankeneuvonnasta, aktivoinnista ja osaa-

misesta oli hyvää, viestinnässä nähtiin selviä puutteita. Tähän ollaan vastaamassa viestinnän ostami-

sella ammattilaiselta. 

Monirahastoisuus, muualle ohjatut hankkeet 

Toiminta-alueellamme on lukuisia nuorisoseurantaloja, joiden kunnostushankkeiden osalta pyrimme 

ohjaamaan kaikki Kotiseutuliiton rahoitukseen kelpaavat talot hakemaan rahoitusta heiltä. Vähitellen 

alkaa olla tilanne, että yhteiset tilat ovat kunnossa ja paine kokoontumistilojen isoihin remontteihin 

vähenee. 

 

Yrityshankkeiden osalta olemme tehneet Hämeen Ely-keskuksen kanssa selkeän jaon Leader-rahoit-

teisten hankkeiden ja suoraan ELY-rahoitteisten hankkeiden osalta. Leader-ryhmään ohjautuvat hank-

keet, jotka tarvitsevat hieman enemmän ohjausta ja tukea, sekä ovat kustannusarvioltaan maltilliset. 

Suoraan ELY-keskuksesta haetaan hankkeet, joissa toteutetaan suoraviivaisia investointitoimia. Ko. 

hankkeet ovat myös kustannusarvioltaan merkittävästi suurempia, samoin toki vaikuttavuudeltaan. 

Näin toimien jää myös yritystukien vaikuttavuus Leader-ryhmän osalta huomattavasti ohuemmaksi, 

mikäli tuijotetaan pelkästään esim. työpaikkalukuja. Yritystuen vaikuttavuuden osalta tulisikin miettiä 

muita arviointimittareita, joilla voidaan osoittaa tuen merkitys pienen paikallisen yrityksen toiminnan 

kehittämisessä.  

 



7 
 

 

Meijeritie 1  
17200 VÄÄKSY 
www.paijanne-leader.fi 

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

 

 

Nuoriso- ja YhteisöLeader-rahoitus 

Vuonna 2016 saimme vihdoin käyttöömme ketterät Nuoriso- ja YhteisöLeader-rahoituspaketit. Ohjel-

makaudelta 2007-2013 kertyi jonkin verran hankkeista palautunutta kuntarahaa, joka mahdollisti pien-

ten, nopeiden rahoituselementtien käytön. Hakemuksia tuli vuoden 2017 aikana yhteensä 16. Teema-

hankekierroksen yhteydessä lisäsimme markkinointitoimia, jonka seurauksena vuoden 2018 alussa oli-

kin hakemuksia jo 7. Kummassakin rahoituspaketissa tukimaksimi 500 euroa/hanke. Hankkeisiin käy-

tettävissä oleva rahoitus on jyvitetty kuntien maksaman kuntarahan suhteessa. YhteisöLeader-hank-

keet ovat olleet todella monipuolisia, kuoroasuista kylätalon keittiön kunnostamisen kautta luontopo-

lun uusimiseen.  

 

Viestintähanke, Hämeenraitti 

Loppuvuodesta 2015 alkoi Hämeen ELY-keskuksen sekä Leader-ryhmien yhteinen viestintähanke, jonka 

rahoitus tulee suoraan Hämeen ELY-keskuksesta. Hanketta hallinnoi Linnaseutu ry. Viestintähankkeen 

verkkosivut ja sinne tuotetut jutut hankkeista on toiminut hyvin hankeviestinnän välineenä. Viestintä-

hankkeen kautta on mahdollistunut myös useiden erilaisten koulutusten järjestämisen hanketoimi-

joille. Koulutusta on järjestetty mm. sosiaalisen median kanavien käytöstä, esiintymisestä ja hankevies-

tinnästä. 

 

1.4. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

Varsinaista hankkeiden vaikuttavuusarviointia ei ole toteutettu Päijänne-Leader ry:n alueella ulkopuo-

listen arvioitsijoiden toimesta. Tavoitteena on tehdä vuoden 2018 aikana oman toiminnan sekä strate-

gian toteutuksen arviointia, jossa oleellisena osana on myös hankkeiden vaikuttavuuden arviointi.  

 

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset näkyvät usein vasta vuosien päästä. Viime ohjelmakauden päät-

tyessä järjestimme tilaisuuden, jossa toimme esiin hankkeiden vaikuttavuuden esim. nuorisoon kohdis-

tuneiden hankkeiden kautta. Esimerkkinä oli Sysmän 4H-yhdistyksen kaudella 2000-2006 toteutetut 

Videokimppa-hankkeet, joihin osallistuneet nuoret ovat löytäneet paikkansa alan koulut käytyään mm. 

tv- ja elokuvatuotannoissa ohjaajina ja kuvaajina. Videokimppa-hankkeissa nuoret saivat todellisten 

ammattilaisten ohjauksessa tehdä omia elokuvia käsikirjoituksesta alkaen.  

 

Hankkeiden vaikuttavuuden näkee mm. hanketoimijoiden saamana julkisena kiitoksena. Esimerkkinä 

rahoittamme lasten musiikkiteatterihankkeen idean äiti ja musiikkiteatteriohjaaja Satu Nipuli palkittiin 

Heinolan vuoden naisena.  

 

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö 

 

Leader-ryhmän oma toiminta, onnistumiset ja kehittämistarpeet 

Päijänne-Leaderin toimisto sijaitsee Asikkalan kunnan omistamassa Päijännetalossa, jossa toimii myös 

kalastusmuseo. Toimistotilojemme laajuus mahdollistaa myös toimitilojen tarjoamisen rahoittamil-

lemme hankkeille. Nykyisessä ns. Päijänne-hubissa työskentelee oman henkilöstömme lisäksi Juotavan 

Hyvän Etelä-Päijänteen matkailuhankkeen projektipäällikkö Johannes Sipponen. Hubissamme on myös 

Päijät-Hämeen kylien toimisto.  
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Iso työyhteisö on tuonut mukanaan muutoksia ja tarpeita, joihin pyrimme valmistautumaan erilaisilla 

koulutuksilla ja sekä hyödyntäen oppimissuunnitelmaa. Työntekijöiden koulutustarpeista ja toiveista 

keskustelemme avoimesti, ilman hankalasti rakennettua kehityskeskustelumenetelmää. Avoin keskus-

telu toteutuu jokaviikkoisten maanantaipalavereiden muodossa, joissa käydään läpi edellisen viikon 

kuulumiset, sekä alkavan viikon tapahtumat. Palaverista tehdään muistio, joka lähetetään hallitukselle 

luettavaksi. Näin saadaan myös hallitus paremmin tietoiseksi ajankotaisista asioista sekä siitä mitä ryh-

män työntekijät tekevät.  

 

Hallituksen osaamisen lisäämistä toteutettiin alkuvuonna 2017 hallituksen opintomatkalla Viroon.  Vi-

rossa tutustuimme Lääne-Virumaan kyliin, kylätalojen toimintaan ja kunnostamiseen. Opintomatkalla 

toteutimme myös tulevaisuustyöpajan, jossa pohdimme hallituksen toimesta mm. Leader-ja kylätoi-

minnan tiiviimpää yhteistyötä ja Leader-toiminnan tulevaisuutta maakunnallisesti. Tulevaisuustyöpa-

jan tuloksena saimme kuvan siitä mihin hallitus näkee Leader-toiminnan kehittyvän ja mihin meidän 

olisi syytä pyrkiä. Tulevaisuustyöpaja oli erittäin onnistunut, tulokset ovat ohjanneet toimintaamme jo 

vuoden 2017 aikana, jolloin on alettu rakentaa askel askeleelta tietä kohti yhdessä näkemäämme tule-

vaisuutta.  

 

Onnistumiset 

Vuoden 2017 osalta voidaan todeta kaksi selkeää kehitysaskelta, joiden eteen on tehty lujasti töitä. 

Elokuussa 2017 pääsimme osaksi maakunnallista päätöksentekoa. Anu Taipale valittiin pysyväksi asian-

tuntijaksi maakunnan yhteistyöryhmään, Etpähä ry:n Jukka-Pekka Jauhiainen toimii varajäsenenä. Toi-

nen merkittävä virstanpylväs maakunnallisen kyläyhteenliittymän sekä Leader-ryhmän yhdistymisen 

osalta saavutettiin marraskuussa 2017, kun Päijät-Hämeen Kylät ry:n syyskokouksessa päätettiin lähteä 

selvittämään kylätoiminnan sulautumista Leader-toimintaan.    

 

Liisan läksiäiset. 

Maaliskuussa 2017 vietettiin haikeat jäähyväiset pitkäaikaisen toiminnanjohtajan sekä hankeneuvo-

jamme Liisa Hämeen jäädessä eläkkeelle. Liisan juhliin osallistui n. 40 hyvää ystävää aina Leader-toi-

minnan alusta lähtien.  

 

Laatutyö 

Vuoden 2017 aikana ei laatukäsikirjaan tehty kuin normaalit päivitykset muuttuneiden tietojen osalta. 

Valmis laatukäsikirja on toiminut hyvänä perehdyttämisen välineenä uusille työntekijöillemme sekä 

harjoittelijoille.  

 

Kysely ohjelmakauden 2007–2013 hanketoteuttajille Päijänne-Leaderin roolista hankkeen toteutuk-

sessa ja onnistumisessa tehtiin opiskelijan toimesta keväällä 2016. Tulokset olivat jopa liiankin hyvät. 

Kysely asiakaskokemuksesta tullaan uusimaan keväällä 2018 vertaisauditoinnin yhteydessä. Tavoit-

teena on, että hanketoimijoilta saadulla palautteella pystymme paremmin kehittämään omaa toimin-

taamme.  
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Työssäoppijat 

Päijänne-Leader toimi vuoden 2017 aikana kaksi kahden amk-opiskelijaan työssäoppimispaikkana. 

Molemmat opiskelijat tulivat LAMK:n matkailun restonomi-linjalta. Leader-ryhmä tarjosi monipuolisen 

työssäoppimispaikan, sillä opiskelijat perehtyivät niin matkailuhankkeen, kalatalousryhmän, kylätoi-

minnan kuin Leader-toiminnan arkeen ja työtehtäviin. Pääsivätpä vielä tutustumaan samassa talossa 

toimivan panimon sekä kalatalousmuseon arkipäivään kaikkine iloineen ja haasteineen.  

 

 

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä 

 

Päijänne-Leader on pyrkinyt kehittämään rooliaan aluekehittäjänä ohjelmakauden alusta alkaen. Se on 

edellyttänyt verkostoitumista, monialaista yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä ja näkyvää osal-

listumista. Valitettavaa on, että lähinnä henkilöstöresurssit sekä aluekehittämiseen ja hyvin hoidettuun 

hanketoimintaan ovat rajalliset.  

 

Määrätietoinen työ tuotti kuitenkin hedelmää, Päijänne-Leader ry:n toiminnanjohtaja valittiin Maa-

kunnan yhteistyöryhmän pysyväksi asiantuntijaksi elokuussa 2017. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 

on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yh-

teensovittamista varten perustettu toimielin. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan liitto ja 

sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät järjestöt. Yhteis-

työryhmän nimeää maakuntahallitus. 

 

Maakuntauudistus on edennyt Päijät-Hämeessä omalla verkkaisella tahdillaan. Leader-toiminta ei ole 

löytänyt paikkaansa maakuntauudistusta tekevien toimijoiden suunnitelmissa. Olemme kiinnostuk-

semme osoittaneet, mutta kolmannen sektorin roolia ei maakuntauudistuksessa Päijät-Hämeessä hah-

moteta.   

 

Päijänne-Leaderin toimihenkilöt jatkavat verkostoyhteistyötä paikallisissa ja maakunnallisissa työryh-

missä sekä ohjausryhmissä. Työntekijät ovat edustettuina mm. Heinolan Elinkeinotoiminkunnassa, 

seutuyhteistyöryhmässä, Hämeen Maaseudun kehittämisen asiantuntijaryhmässä ja hankkeiden oh-

jausryhmissä.  

 

Hämeen Leader-ryhmien välinen yhteistyö on monimuotoista ja aktiivista.  Vuonna 2016 alkanut Hä-

meen Leader-ryhmien tavoitteellisempi ja yhteistyöhakuisempi toiminta sai jatkoa vuoden 2017 ai-

kana. Toimivan yhteistyön tavoitteena on vertaisoppiminen ja ajatusten vaihto. Vuoden aikana pidet-

tiin yhteisiä koulutustilaisuuksia ohjelmakauden haasteista, viestinnästä, yms. ajankohtaisista asioista. 

Muiden Leader-toimijoiden esimerkit ja tuki vahvistavat myös oman aluekehittäjäroolin merkitystä ja 

näkemystä. 
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4. Tavoitteet vuodelle 2018 

 

Sinkoilun aika on ohi. Keskitytään perustehtävään, laadukkaaseen hankeneuvontaan, hyvin ohjattuihin 

hankkeisin. Sujuviin ja onnistuneisiin maksuhakemuksiin.  

 

Vuoden 2018 keskeiset kärjet: 

• Perustehtävät – sujuva hankehallinto, toimivat prosessit 

• Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi 

• Kylä-Leader yhteistyön tiivistyminen 

•     Vertaisoppiminen 

 

Toimenpiteet: 

• Jatketaan Päijänne-Leaderin kehittämisstrategian Yhdessä 2014-2020 toteutusta yhteistyössä alueen 

asukkaiden ja toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

• Tuetaan strategiaamme tukevien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja toteutetaan niitä itse, mikäli 

sopivaa hakijatahoa ei löydy. 

• Järjestetään kahdet hankekahvit päättyneille hankkeille. Kahvien tarkoituksensa kerätä palautetta, 

saada tietoa hankkeiden onnistumisista ja verkottaa hanketoimijoita.  

• Kylä-Leader-toiminnan yhdistyminen jäsenistön päätöksistä riippuen.  

• Tehdään oman toiminnan sekä strategian toteutuksen arviointia ja seurantaa 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, hankeviestintään, tapahtumienjärjes-

tämiseen ja viestintää liittyvien teemojen osalta.  

 

5. Yhdistys ja sen resurssit 

Sääntömuutokset 

Vuoden 2017 aikana ei tehty sääntömuutoksia.  

 

Jäsenistö 

Päijänne-Leaderin jäsenmäärän kehitys on ollut tasaista. Jäsenmaksu koetaan enemmän ns. kannatus-

jäsenmaksuksi kuin aktiiviseksi jäsenmaksuksi. Yhdistyksen internet-sivuilla on linkki, jolla voi hakeutua 

jäseneksi. Yhdistyksellä oli vuoden 2017 lopussa 114 henkilöjäsentä sekä 53 yhteisöjäsentä, yhteensä 

167.  

 

Hallitustyöskentely 

Hallitustyöskentely on ollut aktiivista. Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa, yksi kokouksista 

oli sähköpostikokous. Kokouksissaan hallitus käsitteli 111 pykälää. Päijänne-Leaderin vuosikokous pi-

dettiin Asikkalassa, koulutuskeskus Salpauksen kokoustila Männikössä tiistaina 25.4.2017. Kokoukseen 

osallistui 16 henkilöä, joilla äänioikeutta 20 jäsenen edestä.  

Hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen, Hannu Rinne Heinolasta, erovuoroisen tilalle. Rinne edustaa kol-

mikannan mukaisesti maaseudun asukkaita.  
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Tilin/toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Lettojärvi tilintarkastustoimisto Ojala&Tarkelasta, hänen va-

ralleen edustaja Ojala&Tarkela Oy:stä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirkka Ahola Padasjoelta ja hä-

nen varalleen Mikko Ruoppi Hartolasta. 

 

Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä sekä puheenjohtaja. Toiminta-alueemme kuudesta kunnasta valitaan 

edustus kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että julkisen tahon edustuksen mukaisesti myös yksi-

tyisen ja yhdistystahon paikat kiertävät kunnittain. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen 

varajäsen edustaen samaa taustatahoa.  

 

Päijänne-Leaderin hallitus 2017 

 Jäse-

net 

Vara- 

jäse-

net 

Yli 40 

v. 

40-25-

v. 

alle 

25v. 

Hallituksen koko 13 13    

Miehet 4 7 11   

Naiset 9 6 14 1  

Nuoret - -    

Kolmikanta      

Julkinen hallinto 4 4    

Yhteisöt ja yritykset 5 5    

Maaseudun asukkaat 4 4    

Enimmäisaikasäännön noudattaminen Kyllä     

Voimassa olevat säännöt toimitettu Kyllä     

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 

Edustukset: Y= yhdistys, A= maaseudun asukas, J= julkisen tahon edustus 

 

Kunta Varsinainen jäsen Läsnä  Varajäsen Läsnä Edustus 

Asikkala Hellevi Tupala, puheenjohtaja 9/9 Aila Tyrni  Y 

Asikkala Anna Koskinen, jäsen 9/9 Heimo Heinonen  A 

Asikkala Isa Maunula, jäsen 8/9 Matti Kettunen  J 

Hartola Mari Eilamo, jäsen,  
varapuheenjohtaja 

9/9 Elina Juutinen  A 

Hartola Kati Pietinen, jäsen 6/9 Kai Virtanen  Y 

Heinola Hannu Rinne, jäsen,  
valittiin hallitukseen 25.4.2017  

4/5 Tauno Kuusinen  A 

Heinola Outi Pennanen, jäsen 5/9 Terhi Ahokas 1/9 Y 

Padasjoki Toivo Heikkinen, jäsen 8/9 Miikka Ounila  A 

Padasjoki Maria Virtanen, jäsen  7/9 Antti Räsänen  J 

Pertunmaa Kaija Montin, jäsen 3/9 Risto Salminen 1/9 J 

Pertunmaa Annukka Lehtimäki, jäsen 3/9 Tiina Hölttä  Y 

Sysmä Juhana Kallio, jäsen 9/9 Teea Sahiluoto  Y 

Sysmä John Lönnberg, jäsen,  6/9 Maija Sinisalo 1/9 J 
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Hallitus on osallistunut kokouksiin pääsääntöisesti. Yhdessäkään kokouksessa ei ole jouduttu tilantee-

seen, että kokous ei olisi päätösvaltainen. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen, mikäli varsinainen jäsen 

ei itse pääse osallistumaan.  

 

Päijänne-Leaderin henkilöstö 

Päijänne-Leaderin kantahenkilöstö on pysynyt samana jo useamman vuoden ajan. Toimistossamme 

työskenteli toimintavuonna 2017 toiminnanjohtaja Anu Taipale täysiaikaisena toimintarahalla, hanke-

neuvoja Liisa Häme, taloussihteeri Virpi Kallioinen osa-aikaisena ja viestintäassistenttina Henna Pirko-

nen toimintarahalla, Seurantalo-hankkeessa ja tehden myös Päijät-Hämeen Kylät ry:n sihteerin tehtä-

vät. Kalatalousryhmän aktivaattorina toimii Janne Ruokolainen.  

 

Hankeneuvoja Liisa Häme jäi eläkkeelle 1.5.2017. Hänen tilalleen ei palkattu uutta työntekijää, vaan 

työtehtävät jaettiin olemassa olevan henkilöstön kesken. Osa-aikainen taloussihteeri Virpi Kallioisen 

työaika muutettiin kokoaikaiseksi 1.8.2017 alkaen. Virpin toimenkuva muuttui ja hän tekee myös han-

keneuvojan tehtäviä, keskittyen maksuhakemusneuvontaan sekä joustavasti myös aloittavien hankkei-

den neuvontaan.  

 

Päijänne-Leaderin taloustilanne 

Yhdistyksemme taloustilanne on hyvä.   

 

Vuosiraportin liitteet 

Tapahtumat 2017, liite 1. 

Hallituksen kokoonpano 2017, liite 2. 

 


