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UUTISKIRJE
Päijänne-Leader ry jäsenviesti 2/2020

SYYSKOKOUS 8.12.2020
Klo 18.00 etänä Teams-sovelluksella ja
Padasjoella Rientolassa
Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään
tiistaina 8.12.2020 klo 18.00 etänä Teamssovelluksella sekä Rientolassa, Padasjoella.
Vuosikokousaineisto löytyy Päijänne-Leader
ry:n verkkosivuilta Ajankohtaista – osiosta.

SÄHKÖINEN SYYSKOKOUS
Vallitsevien
koronarajoitusten
vuoksi
syyskokous
järjestetään
pääosin
Teamssovelluksen kautta. Jotta voimme varmistua
osallistujamäärästä paikan päällä ja huolehtia
etäkokoukseen osallistuvien mahdollisuudesta
äänestämiseen, tulee kaikkien kokoukseen
osallistujien ilmoittautua etukäteen, viimeistään
6.12.2020 mennessä Päijänne-Leader ry:n
internet-sivujen kautta, kohdassa ajankohtaista,
Syyskokous.
www.paijanne-leader.fi/ajankohtaista

MEIDÄT TAVOITTAA
Etänä osallistuville lähetämme sähköpostilla
kutsun ja Teams-linkin kokoukseen sekä
äänestysohjeet. Etäosallistuminen ei edellytä
Teams-sovelluksen lataamista.
Jos
kokouksessa
äänestetään,
etänä
osallistuvat äänestävät sähköpostissa tulevan
linkin
kautta.
Paikan
päällä
osallistuvat
äänestävät käsiäänestyksellä tai suljetulla
lippuäänestyksellä.

Anu

040 764 2462

Virpi
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Henna
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Janne
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Katja
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EU:N OHJELMAKAUSI VAIHTUU

LEADER-RYHMIEN YHDISTYMINEN
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Siirtymäkausi vuosille 2021-2022
Siirtymäkaudella

Leader-rahoitusta

jatketaan

nykyisellä toiminta-alueella, toteuttaen nykyistä
strategiaa

nykyisillä

maaseutuohjelman

toimenpiteillä ja nykyisillä säännöillä, mutta uusilla
siirtymäkauden

rahoilla.

Siirtymäkauden

rahoituksen määrä ei ole vielä tiedossa ja se
selviää keväällä 2021.
Siirtymäkausi
jatkumisen

entisenlaisena

hanketoiminnan

seuraavan

kahden

vuoden aikana. Katkoksia hanketoimintaan ei tule.

pääsääntöisesti
päättämään

ry:n

hallitus

kuukausittain

pikimmiten,

kokoontuu

käsittelemään

hankkeista.

yhteydessä

Päijänne-Leader ry:n kevätkokouksessa päättettiin
jatkaa valmistelua Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä
ry:n yhdistymisestä aiesopimuksella.
Yhdistymisen taustalla on ydistysten toiminnan
kehittäminen entistä kestävämmäksi ja alueen
asukkaita laajasti palvelevaksi Leader-ryhmäksi.

mahdollistaa

Päijänne-Leader

Päätös syyskokouksessa 8.12.2020

Olethan

kun

hyvä

ja

Toiminnan
tultaisiin

siirtymistä

yhteen

valmistelemaan

Leader-rymään

siirtymäkauden

2021-

2022 aikana siten, että yhteinen Leader-ryhmä
aloittaa toimintansa aikaisintaan 1.1.2023.
Yhdistymisestä

päätetään

syyskokouksessa

8.12.2020.

meihin
hankeidea

tarvitsee rahoitusta tai muuta apua!

TULEVAN KAUDEN STRATEGIAN
VALMISTELU

CITYMAALAISET JA
MAASEUTUASUMINEN

Valmistelutyö alkoi syksyllä

Yhteistyöhanke Citymaalaisten kanssa

Uuden

koko

Päijät-Hämettä

(pl.

Iitti)

ja

Moni

on

varmasti

huomannut

Facebookissa

päivityksiä

alueeltamme.

Pertunmaan kuntaa koskevan Leader-strategian

Citymaalaiset-ryhmän

valmistelu

Kyseessä on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on

alkoi

toden

teolla

kuluvan

vuoden

syksyllä. Strategiaa valmistellaan yhdessä Etpähä

etsiä uusia asumisen ratkaisuja maaseudulla.

ry:n kanssa.
Strategian

laadintaprosessi

on

kaikille

alueen

Hankkeen

käytännön

toteutuksesta

vastaa

toimijoille avoin ja osallistava. Tähän mennessä

Citymaalaiset-työryhmä, joka

strategian valmisteluun liittyen on tehty kyselyitä,

erilaisia asumiseen liittyviä toimia. Citymaalaiset-

haastatteluja

työryhmä

sekä

pidetty

kaikille

avoimia

miettii

ratkaisuja

toteuttaa kunnitain
yhdessä

työpajoja.

asukkaiden ja citymaalaisuudesta

Strategiaprosessin ja yhdistymisen tilannetta voi

kiinnostuneiden kanssa.

seurata
kohdassa

Päijänne-Leader
Strategia.

ajankohtaisesta

ry:n

Sivulle

asioista,

kuntien,

nettisivuilla,
tulee

tapahtumista

tietoa

Parhaiten pysyt kärryillä Citymaalaisten toimista

ja

alueellamme seuraamalla heitä Facebookissa tai

yhdistymiseen liittyvistä asioista. Sivu avautuu
tammikuussa 2021. Mikäli yhdistymistä ei tehdä,
sivu käsittelee vain strategian valmistelua.

Instagramissa.

Kaikesta koronatilanteesta huolimatta
Hyvää Joulunaikaa! F R O M T

