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Vetovoimainen
Päijät-Häme

Alkavan ohjelmakauden 2023-2027 paikallinen
kehittämisstrategia on jätetty kesäkuussa Maa- ja
metsätalousministeriöön. Tietoa rahoituksesta saadaan  
viimeistään alkuvuodesta 2023. 

Tuleva ohjelmakausi on sekä perinteistä Leader-
toimintaa, että uusia avauksia uusilla tukimuodoilla.
Ohjelmakauden keskeisin muutos on laajentunut
toiminta-alue.  Päijänne-Leader ry yhdistyy Etpähä ry:n
kanssa, jolloin saamme toimialueeksemme myös
eteläisen Päijät-Hämeen kunnat.  

UUTISKIRJE
Päijänne-Leader ry jäsenviesti 2/2022

Päijänne-Leader ry:n syyskokous pidetään torstaina
8.12.2022 klo 18.00 Sysmän Teatteritalolla,
osoitteessa Väihkyläntie 1, 19700 Sysmä. Kahvitarjoilu
ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30 alkaen.

Kokousaineisto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.paijanne-leader.fi/ajankohtaista, syyskokous.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrämät asiat
sekä uudistettujen sääntöjen hyväksyminen. 

SYYSKOKOUS 8.12.2022

Päijänne-Leader ry

@paijanneleader

ALKAVAN OHJELMAKAUDEN 2023-27 STRATEGIA

JÄSENVIESTISSÄ KERROTAAN
Syyskokouksesta
Strategian painopisteistä 
Uuden ohjelmakauden alkamisesta

HYVÄN ELÄMÄN PÄIJÄT-HÄME 

Pitovoimainen Päijät-Häme muodostuu alueen ihmisten
positiivisista kokemuksista ja havainnoista. Tavoitteena on
pitää alue vahvana asumisen ja elämisen alueena
lisäämällä osallisuutta sekä kehittämällä sujuvia arjen
palveluja, hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Vetovoima kuvaa sitä, miltä alue näyttäytyy ulkopuolisten
silmin. Vetovoimaisuus on yksi avaintekijöistä siinä, kuinka
Päijät-Hämeen alue menestyy tulevien vuosien ja
vuosikymmenten kilpailussa uusista asukkaista ja
yrityksistä.
 
Päijät-Hämeen lumovoima rakentuu luonnosta, kulttuurista
ja ruuasta, jotka saavat ihmiset irrottautumaan arjesta ja
sen tuomasta stressistä. Alueen lumovoimaa hyödynnetään
hyvinvoinnin parantamisessa sekä matkailun
kehittämisessä. Tavoitteena on, että Päijät-Häme on
erottuva ja ainutlaatuinen, joka vetoaa positiivisiin tunteisiin
ja tuottaa elämyksiä.

Lumovoimainen
Päijät-Häme

Pitovoimainen
Päijät-Häme

“Elinvoimaisen maaseudun mahdollistaja - innovatiivinen
uudistaja”.

Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategian tavoitteena on
edistää hyvän elämän mahdollisuuksia kaikille alueen
asukkaille. Alueen kylät, kunnat ja kaupungit ovat
yhteisöllisiä sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnoiltaan
vireitä.

Asukkaat vaalivat kaunista luontoa, torjuvat omalta osaltaan
ilmastonmuutosta ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.
Elinkeinoelämä perustuu luonnonvarojen kestävään
käyttöön ja uusien innovaatioiden hyödyntämiseen.
Matkailulla ja ruoan erikoistuneella tuotannolla on suuri
alueellinen merkitys elinvoimaan.

MITÄ LEADER-RYHMIEN YHDISTYMINEN
TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Päijät-Hämeen Leader-ryhmät yhdistyvät
ohjelmakaudelle 2023. Pidämme tiistaina 13.12.2022
kaksi yhdistymiseen ja tulevaisuuteen liittyvää
etätilaisuutta; aamukahvit ja kello viiden tee. Toinen
tilaisuuksista kohdistuu kuntien yhteistyötahoihin ja
toinen yhteisöihin ja yhdistyksiin. Linkki kuntatoimijoille
laitetaan sähköpostilla. Kello viiden teehetken linkki
löytyy Päijänne-Leaderin facesta. 
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Yhteisöpedagogi Tiina Västilä aloitti Henna Pirkosen
sijaisena elokuun alussa Päijät-Hämeen Kylien
kyläaktivaattorina. Tiina on itsekin kyläaktiivi Vuolenkosken
kylällä ja siksi solahtaminen kyläaktivaattorin tehtävään on
käynyt vaivattomasti. Tiinalla on taustalla vahva osaaminen
nuoriso- ja järjestötyöstä. Sijaisuutta jatkuu ainakin
heinäkuulle 2023. Kyläasioissa olkaa rohkeasti yhteydessä
Tiinaan!

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLISSÄ TYÖNTEKIJÄMUUTOS 

Kyläaktivaattori Tiina Västilä aloitti  elokuussa

 

POPUP - TOIMISTOPÄIVÄT 
Seuraa meitä somessa!

Keväästä 2023 PopUp-toimistopäiviä allakoidaan  jo nyt.
Tavoitteena on kiertää aluetta tasapuolisesti ja riittävän
usein. Toimistopäivänä on mahdollista tulla juttelemaan
hankeasioista, kyselemään vaikka maksuhakemuksista ja
muuten vaan kertoilemaan kuulumisia. Päivät toteutetaan
joustavasti ja illastakin tapaaminen onnistuu. Nyt voit vielä
vaikuttaa toimistopäivien aikatauluihin ja etäpaikkoihin
laittamalla viestiä Anulle. 

Laitamme tietoa PopUp-päivistä omaan someen sekä 
 kuntien face-ryhmiin.  

Anu          040 764 2462

Virpi         044 770 0174

Anna        044 771 4073

Tiina        044 712 4208

Päijät-Hämeen Kylät ja kyläjaosto valmistelivat
kyläohjelman vuosille 2023 -2027. Kyläohjelman
tavoitteena on tuoda esille kylien ja korttelien merkitystä
koko maakunnassa. Kyläohjelmaan valittiin kyselyiden ja
tulevaisuustyön perusteella kolme kärkeä, jotka ovat
maallemuuton edistäminen, talkoohengen nostatus sekä
paikallisen yhteistyön lisääminen. 

Näin kärkien kautta kannustetaan kaikkia alueen
asukkaita, toimijoita ja kuntia kyläpositiiviseen puheeseen,
toimintaan ja tekoihin. Kyläohjelma tämän kirjeen liitteenä. 

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLIEN KYLÄOHJELMA 2023 -
2027
Kyläpositiivinen Päijät-Häme

UUDEN OHJELMAKAUDEN INFOT
Seuraa meitä somessa!

Ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 aikana ja uudelle
ohjelmakaudelle tulee uudet tukivälineet sekä uusi
rahoituskehys. Tiedotamme uuden ohjelmakauden
käynnistymisen ajankohdasta ja tukivälineistä, kun saamme
tarkempaa tietoa niistä. Pyrimme järjestämään
tukivälineisiin liittyviä infotilaisuuksia heti alkuvuodesta
2023. 

Tilaisuuksista infoa löytyy parhaiten Päijänne-Leader ry:n
facebook-sivuilta. Internet-sivumme uudistetaan alku-
vuodesta 2023. 

Melkeinpä missä tahansa asiassa kannattaa olla
yhteydessä Leader-ryhmään. Tiedetään yllättävän paljon
kaikesta. Mutta etenkin hankeasioissa, ota yhteyttä
sähköpostilla, puhelimella tai tule käymään. 
Sähköposti kaikille etunimi.sukunimi@paijanne-leader.fi.
Osoite on Kustaankuja 2, 17200 Vääksy. 

OLE YHTEYDESSÄ!
Hankeasia, idea, muutostarve, mikä vain!

Elinkeinokalatalouden kehittämisen hankerahoituskausi
käynnistyi alkusyksystä 2022. Kehittämistrategian
tavoitteiden mukaisesti alue on tulevaisuudessa tunnettu
laadukkaan kalaraaka-aineen tuottajana ja jalostajana. Alan
tuotantoketjuun kuuluvien osapuolten välinen yhteistyö
toimii saumattomasti keskenään sekä alan neuvonta- ja
kehittäjäorganisaatioiden että vesialueiden omistajien ja
viranomaisten kanssa. Alan kannattavuus on kohentunut
uusien tuotantotapojen, logistiikan parantumisen ja
jalostusasteen nousun seurauksena. 
Kala-asioissa ohjaa ja neuvoo Janne Ruokolainen tai Janne
Niemimäki. 

KESTÄVÄÄ KASVUA KALASTA - STRATEGIA

Sisä-Suomen Kalaleaderin ohjelmakausi alkoi 

Joonas     044 767 1314

Janne R.  044 712 4209

Janne N.  044 744 0396


