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             I samma båt-samassa veneessä rf ry-ryhmän vuosiraportti 2020 

 

1. Strategian toteuttaminen vuonna 2020 
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

• Analyysi Leader-ryhmän paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden toteumatilanteesta 
kokonaisuudessaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Strategiaa toteutetaan sekä paikallisilla että alueiden välisillä hankkeilla (Taulukko 1). Vuonna 2020 suuntaa 
antava kehys oli ainoastaan 146 375€. Siirtyviä varoja oli kuitenkin 116 846€ ja saimme vielä toisesta 
kehyksestä uusia varoja 82 500€ julkista tukea yhteensä. Yhteensä julkista tukea oli siis 345 721 € sisältäen 
kuntaosuuden. Toisen kehystarkistuksen haussa olimme määrittäneet että käytämme uutta rahaa kaikkien 
painopisteiden toteuttamiseen paikallisesti, ja rahoitimme hankkeita myös kaikista painopisteistä. Olimme 
käynnistäneet kansainvälisen hankkeen syksyllä 2019, joka jatkui vuoden 2020 joten ei ollut ajankohtaista 
aloittaa vielä uusia kansainvälisiä hankkeita. Keväällä 2020 avasimme myös ensimmäisen teemahankkeemme 
SMILe (Pienet investoinnit elinvoimaiselle maaseudulle-SMå Investeringar för en Levande landsbygd). Hanke 
kiinnosti paljon ja saimme hankkeeseen hyviä hakemuksia. Rahoitettuja toimenpiteitä teemahankkeessa oli 
yhteensä 9kpl. Alueiden välisiä hankkeita aloitettiin kaksi, esiselvitys Bike Menu jota hallinnoi Varsin Hyvä sekä 
Smartare tillsammans joka toteutetaan omana hankkeena. 

Taulukko 1: Strategian tavoitteet ja toteuma paikallisten ja alueiden välisten hankkeiden kohdalla. 

Kehystarkistuksen lisärahoitus ei ole lisätty strategian mukaiseen rahoitusmäärään, mutta ne näkyvät 

paikallisten hankkeiden ylitoteutumana. * kansainvälisen hankkeen budjettia pienennetty koronatilanteen 

takia. 

 Strategia (% 

rahoituksesta) 

Strategian 

mukainen 

Julkinen 

rahoitus 

2015-2020 

(€) 

Julkinen 

rahoitus 

puollettu 

2015-2019 

(€) 

Julkinen 

rahoitus 

puollettu 

2015-2020 

(€) 

Toteuma 

(%)  

Paikallisia yleishyödyllisiä 
hankkeita 

60 1 684 800 1 773 302 2 039 754  

Paikallisia teemahankkeita    24132  

Paikalliset yleishyödylliset 
yhteensä 

   2 063 886 123 

Paikallisia yrityshankkeita 25 702 000 718 070 729785 104 

Paikallisia yhteensä 85 2 386 800 2 491 372 2 793 671 117 

I samma båt-samassa veneessä rf ry –toimintaryhmän strateginen visio vuodelle 2020 on saariston 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen ympärivuotisesti (Strategia: Saaristo – aktiivista hyvinvointia). 
Johtoajatuksena ohjelmakaudella 2014 -2020 on ”Saaristo elää ja kehittyy – perinteisiin luottaen mutta 
ajassa eläen”. 

Päätavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2020 saaristossa voi asua ja toimia ympäri vuoden. 
Saaristossa on sopiva infrastruktuuri, joka mahdollistaa modernin elintavan perinteisessä 
saaristomaisemassa. Saariston palvelut ovat hyödyksi niin vakituisille asukkaille, kuin myös vapaa-ajan 
asukkaille ja matkailijoille. Yhteisöllisyys, ja sen tunne, on vahva ja saaristolaiset tekevät yhdessä 
pitkäjänteistä työtä hyvinvoivan saariston eteen. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä ihmisiä että 
ympäristöä. Saaristossa kaksikielisyys nähdään voimavarana ja kilpailuetuna. 

 

Visio ja 
tavoitte
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Alueiden välisiä hankkeita 10 280 800 117 009 132 696 47 

Kansainvälisiä hankkeita 5 140 400 30 408 
 

19708 * 14 

Rajat ylittäviä hankkeita 

yhteensä 

15 421 200 147 417 152 404 36 

 

1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 
• Yhteenveto rahoitetuista hankkeista ja toiminnasta strategian painopisteittäin 
• Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä ja Leader-ryhmän kiintiöstä myönnetyn rahoituksen 

määrä strategian painopisteittäin (vuosi + kumulatiivinen); tarkoitetaan ELY-keskuksen päätöksen saaneita 
hankkeita 

Vuonna 2020 on rahoitettu yhteensä 13 kpl hanketta, jotka ovat jakautuneet neljälle painopisteelle (Taulukko 
2). Hankkeiden julkisen tuen määrä oli 322 411€, sisältäen yhden alueidenvälisen hankkeen jota  hallinnoi 
Leader Varsin Hyvä. Kolme hankehakemusta ei hyväksytty vuonna 2020. Kahdessa hankkeessa hallitus hylkäsi 
hakemuksen ja yhdessä hankkeessa ELY-keskus teki hylkäävän päätöksen koska yhdistys oli saanut Finveran 
korkotukea joka vaikutti tukimäärään. Yleishyödyllisiä hankkeita rahoitettiin yhteensä 12 kpl joista yksi oli 
teemahanke, yksi alueiden välinen yhteistyöhanke (oma hanke), yksi alueiden välinen hanke muiden 
hallinnoimana ja yksi oma hanke. Lisäksi rahoitettiin yksi yrityksen investointihanke. Yleishyödyllisistä 
kehityshankkeista 5kpl oli investointihankkeita. 
 
Taulukko 2: Kauden 2015-2020 toteutuneet hanketiedot painopisteittäin, sekä vuoden 2020 hankkeet 

eriteltynä. Hankkeisiin on laskettu mukaan alueelliset yhteistyöhankkeet, joita on rahoitettu I samma båt:in 

kehyksestä. Julkiseen rahoitukseen ei ole laskettu kunnista suoraan tulevia rahaosuuksia, joita on vuosina 

2015-2020 ollut yhteensä 26 127,50 € kolmesta hankkeesta. Strategian tavoitesummaan ei ole lisätty 

kehystarkistuksessa tulleet rahat, siksi toteuma on isompi kuin tavoite. Kehystarkistuksessa tulleita rahoja ei 

määrätty tiettyihin painopisteisiin hakuvaiheessa. Taulukossa tarkastellaan myös myönnettyä julkista 

rahoitusta, joka voi sitten loppuvaiheessa olla eri kuin maksettu tuki jos osa hankkeista alitoteutuu budjetissa. 

 
€ Toteuma 
31.12.2020 

julkinen 

rahoitus 

€ Tavoite 

strategiassa  

% 

tavoitteesta 

toteuma 

31.12.2020 

% Tavoite 

jakauma 

strategiassa 

Hankkeiden 

määrä 

2015-2020 

Hankkeiden 

määrä 

2020, kpl 

Hankkeiden 

julkinen 

rahoitus 2020, 

€ 

asuminen ja 

ympäristö 

549 811 561600 98 20 18 4 121 107 

palvelut 1 286 153 842400 153 30 36 2  45253 

työ 132 574 421200 31 15 6 2 32 665 

yhteisöllisyys 981 961 982800 100 35 30 5 123 386 

Yhteensä: 2 950 499 2808000 105 100 90 13 322 411 

 

• Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta ELY-keskuksen kiintiöstä 

Vuoden 2020 aikana ryhmä on ollut mukana ELY:n rahoittamassa Haloo Maaseutu! viestintähankkeessa, jossa 
on kehitetty Varsinais- Suomen maaseuturahaston hankkeiden ja toimijoiden viestintää. Toiminnanjohtaja on 
hankkeen ohjausryhmän jäsen, ja on aktiivisesti osallistunut hankkeen toimintaan. Hanke on saanut jatkoa 
vuoden 2021 loppuun. Hankkeen puitteessa on kehitetty Varsinais- Suomen ryhmien yhteistä viestintää, saatu 
koulutusta (mm. Podcast, Etätyötaidot haltuun), ja kehitetty I samma båt:in henkilöstön kotisivuosaamista 
sekä videomateriaalin tuottamista. 
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• Toiminta rakennerahastojen ja meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella 

I samma båt – samassa veneessä hallinnoi Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmää, ja sille on myönnetty 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 1 000 000 euron kehys vuosille 2015 - 2020. Tämän lisäksi toimintaa 
rahoittavat siihen osallistuvat kunnat yhteensä 22 750 € vuotuisella rahoitusosuudella (vuosittainen summa on 
kuntakohtainen, pienin kuntakohtainen summa on 500€ / vuosi ja suurin 4 513€ / vuosi). 
Kalatalousryhmätoiminnassa ryhmällämme on yhden henkilötyövuoden resurssi. I samma båt toteuttaa 
kalatalousryhmän kautta myös omia hankkeita. Syksyllä haettiin kalatalouspuolella yhtä omaa hanketta 
Saaristomeren kalatalousryhmän tulevaisuustyö joka kohdistuu vuodelle 2021. Hankkeessa arvioidaan 
Saaristomeren kalatalousryhmän nykyisen työn onnistumista, selvitetään Saaristomeren elinkeinokalatalouden 
nykytila ja suunnitellaan tulevaa ohjelmakautta. Työn keskiössä ovat ohjelmakauden 2014-2020 strategian 
toteutumisen arviointi ja sidosryhmien osallistaminen kalatalousryhmän tulevaisuustyöhön. Tavoitteena on 
laatia Saaristomerelle kalatalousstrategia vuosille 2021-2027. Hankkeesta saatiin ELYn myöntävä päätös 
2.2.2021. Vuonna 2018 käynnistetty kalastajien ja kalatalousaluetoimijoiden koulutusristeilyhanke päättyi 
vuonna 2020. Vuonna 2019 käynnistetty Trondheimin opintomatka-hanke päätettiin lopettaa korona-
epidemian takia. Kalatalousryhmä puolsi vuonna 2020 rahoitusta kahdeksalle hankkeelle yhteensä 172 449€ ja 
haki omaa hanketta (Saaristomeren kalatalousryhmän tulevaisuustyö), jonka rahoitusosuus oli 20 700€. 
Yhteensä ryhmä puolsi kokonaisuudessa 193 149 € viidennen täyden toimintavuotensa aikana. Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston tukiosuuden lisäksi hankkeisiin on sidottu yksityistä rahoitusta, joka on ollut keskimäärin 
20% hankkeiden kokonaiskustannuksista. 
 
• Toiminta muulla rahoituksella 

Ryhmä on rahoittanut nuoriso-Leader hankkeita edellisiltä kausilta säästyneillä kuntarahoilla. Hankkeissa on 
kunnostettu nuorisotiloja, järjestetty tapahtumia, teatteria ja aktiviteettipäiviä. Nuorisorahat ovat 100-500€ 
suuruisia tukia joita vähintään kolme nuorta voi hakea yhdessä yhden aikuisen yhteyshenkilön kanssa. Vuonna 
2020 rahoitettiin kolme nuorisohanketta. Syksyllä 2020 suunniteltiin nuorisotyön kehittämistä ja alkuvuodesta 
2021 tehtiin päätös palkata hanketyöntekijä (20% työaika)  nuorisohankkeeseen missä aktivoidaan meidän 
nuorisolle suunnattua Leadertoimintaa. Hanke alkaa 1.4.2021 ja toimii toukokuuhun 2022. Hanke rahoitetaan 
nuorisotyöhön suunnatuilla rahoilla jotka ovat jänneet yli säästyneistä kuntarahoista.  
 

• Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista (perustelu, millä valintakriteereillä hyviä) 

Hundbanans motionstrappa (Väståbolands företagare ry – Länsi-Turunmaan yrittäjät ry) 

Paraisille rakennetaan ensimmäisiä 
kuntoportaita Länsi-Turunmaan yrittäjien 
toimesta. Hanke tehdään Nordkalk 
yhtiön alueelle missä aikaisemmin on 
kulkenut louhosrata (vaunuja kutsuttiin 
aikoinaan koiriksi-siitä nimi). Hanke sai 
täydet pisteet mm seuraavissa 
valintakriteereissä: tuo uutta toimintaa 
alueelle, kehittää osallisuutta alueella ja 
voi edistää sosiaalista hyvinvointia 
paikkakunnalla myös hankeajan jälkeen. 
Hankkeessa on suunnitelmissa n. 2000 
talkootuntia ja kaksi isoa urheiluseuraa 
Pargas Idrottsförening ja ParSport ovat 
sitoutuneet talkootyövoimiksi. 
Kuntoportaista on tulossa yhdet suomen 
isoimmista, 400 askelta ja n. 150-200m pitkät, ja joista on myös hieno näköala kalkkilouhokseen. Hakijoilla on 
myös paljon tulevaisuudensuunnitelmia, jatkossa ylätasanteelle voisi vaikka rakentaa vielä näköalatornin ym. 

Kuva 1 Hundbanan-Koirabaana-raivaukset tehty 
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Kohteesta tulee varmaan suosittu ei vaan urheilijoille vaan myös matkailijoille, ja hanke on koronasta 
huolimatta edennyt hyvin. Hankkeella on oma fb sivu (Hundbanan-Koirabaana) jossa yli 600 tykkääjää, omat 
kotisivut ja oma sähköposti. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 158 670 € johon olemme myöntäneet rahoitusta 
50 000 €. Hanke on ollut hyvin esillä myös medioissa. 

Alternativ energi (Korpo ungdomsförening rf) 

Korpo ungdomsförening hankki nuorisotalolle aurinkopanelit, ja hanke toteutettiin hyvänä pienenä 
investointina jolla kuitenkin on merkitys sekä toiminnalle että ympäristölle. Hanke sai parhaimmat pisteet juuri 
ympäristökriteeristä. 

Dynamo Sydväst (Nordisk samorganisation för ungdomsarbete rf) 

Dynamo Sydväst hankkeessa kehitetään koulutusvideo joka on suunnattu nuorisoyhdistyksille. Koulutuksen 
avulla on tarkoitus auttaa nuorisoyhdistyksiä kehittymään ja vastaamaan nuorten tarpeisiin tämän päivän 
yhteiskunnassa. Koulutus sisältää teemoja kuten: yhdistysten haasteet, jäsenrekrytointi, nuorten osaamisen 
kehittäminen yhdistysten toimiin, vanhempien ja nuorempien jäsenien oppimista toisilta, digitaaliset välineet, 
tehokas hallitustyö ja yhdistyksen rahoitus. Koulutus toteutetaan nuorten toimesta ja yhdistys on aktiivinen 
osa pohjoismaista yhteistyötä. Tässä hankkeessa nähtiin hyvänä mm se että se on hallinnollisesti hyvä hanke, 
ja että sen tuloksia voidaan hyödyntää hyvin myös hankeajan jälkeen. 

Certifiering av mathantverk (Finlands mathantverk rf – Suomen artesaaniruoka ry) 

Turunmaa on ollut Suomen artesaaniruoan edelläkävijäalue ja vuosien mittaan täällä on toteutettu eri 
hankkeita eri rahoittajien rahoittamina liittyen juuri artesaaniruoka käsitteen kehittämiseen. Suomen 
artesaaniruoka ry on nyt aloittanut hankkeen kehittääkseen artesaaniruokatuotteiden sertifiointia. Hanke 
tehdään paikallisena piloottina, mutta tulokset ovat tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää ihan kansallisesti. 
Hanke voi lisätä uusien tuotteiden ja tuottajien tuloa markkinoille, ja edistää myös alueen markkinointia ja siitä 
on hyötyä myös matkailuun. Uskomme vahvasti että lähiruoka ja artesaaniruoka on alueemme trendejä myös 
tulevaisuudessa. Toteutamme parhaillaan kyselyn ensi kauden mahdollisista painopisteistä ja 45% tähän 
mennessä vastanneista on sitä mieltä että Lähiruoka ja pienimuotoisen perustuotannon kehittäminen on 
tärkeää tulevaisuudessa. Kahdestatoista valintakriteeristä hanke sai täydet pisteet puolesta mm seuraavasta: 
Hankkeen toimintamalli kannustaa paikalliskehittämiseen pitkällä aikavälillä, eli hankkeen toimenpiteet 
johtavat hankeajan jälkeisiin uusiin paikallisiin investointeihin 
(1p) ja työpaikkoihin (1p). 
 

• Kuvaus teemahankkeista  

Keväällä 2020 avattiin yhdistyksen ensimmäinen teemahanke 
SMILe (Små Investeringar för en Levande landsbygd – Pienet 
investoinnit elinvoimaiselle maaseudulle. SMILe hankkeesta 
pystyi hakemaan 2000-7000€ suuruisia hankkeita (josta 65% 
tukea) eri investointeihin, jotka tukevat maaseudun kehitystä. 
Kyselyjä tuli useampia, ja loppujen lopuksi pari toimenpidettä 
hylättiin ja 9 hyväksyttiin. Seuraavat toimenpiteet rahoitetaan 
hankkeesta: Paraisten taidekerho Pictura ry (digilaitteisto), 
Brunskärs byalag rf (satama-alueen kehittäminen), Pargas 
svenska pensionärer rf (näyttö), Kirjais-och sommaröbygdens 
utveckling rf (luontopolku), Strömma-Dahlby kyläyhdistys ry 
(ruohonleikkuri), Korpo kulturgille rf (äänilaitteisto), Vänö 
vänner rf (ilmalämpöpumppu), Jurmo byalag rf (odotuskopin 
kunnostus), Pargas 4H rf (IT-laitteisto) 

 

Kuva 2: SMILe hankkeen lehtitiedote 
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• Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin.  

Rural Finland II 
I samma båt:illa on paljon hankkeita, jotka liittyvät ruoka-, luonto-, ja kulttuurimatkailuun, jota Rural Finland II 
kehittää. Matkailu on tärkeä elinkeino saaristossa, ja toimijat ovat usein pieniä, joten sektorin kehittämiseen ja 
kansainvälistämiseen on selvästi hyötyä laajemmasta koordinointihankkeesta. Seuraamme ahkerasti Rural 
Finland II tiedottamista ja uutiskirjeitä ja välitämme tarvittaessa eteenpäin. 

 

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

• Yhteenveto ja esimerkkejä päättyneiden hankkeiden vaikutuksista, peilaten strategian tavoitteisiin 

 

Hankkeissa on aktiivisesti kehitetty alueen palveluita mikä on yksi painopisteistä joka on toteutunut yli 
odotusten, koska myös moni yritystuki on kuulunut tähän painopisteeseen. Palvelujen ja työpaikkojen 
kehittyminen on yksi strategiamme päätavoitteista. Hankemäärältään toiseksi eniten hankkeita on toteutettu 
painopisteessä yhteisöllisyys. Yhdistys on myös myöntänyt huomattavan määrä tukea yrityksille joista 
tuloksena on sekä työpaikkoja että palveluita. Yhteensä on myönnetty investointitukea 22 yritykselle yhteensä 
729 785 € julkista tukea. Näistä 15 hanketta on jo lopetettu. Yrityksissä on investoitu mm pienpanimoon ja 
tislaamoon, torikahvilaan, majoitustiloihin, venesatamien kehittämiseen, juustolaan, mehustamoon, 
teatteriyrityksen tiloihin ym. Muutama hankeesimerkki yhdistyspuolelta: 

Mera liv till investeringar – Lisää elämää investoinneille: Omassa hankkeessamme Mera liv till investeringar 
tutkimme otantaa jo päättyneistä yleishyödyllisistä investointihankkeistamme ja niiden tuloksista, sekä 
teimme niiden perusteella opasmateriaalia uusia hakijoita ajatellen. Selvityksessä haastateltiin 12 yhdistystä 
jotka olivat toteuttaneet hankkeen. Selvityksen keskeisimmät asiat koottiin myös videolle, josta saa hyviä 
vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja hankkeen suunnitteluun. Muutama hankeesimerkki joka oli selvityksessä 
mukana: 

Kirjais och Sommaröbygdens utveckling rf on viime vuosina hakenut Leader-rahoitusta kolmeen eri 
hankkeeseen: 1. Kirjaisin leikkipuisto -09 2. Kirjaisin mylly -11 3. Port Kirjais -16. Yhdistyksen mielestä kaikki 
kolme investointia on ollut erittäin suosittuja ja käyttöaste korkea. Myllyn itsepalvelukirjasto on ollut erityisen 
suosittu viime aikoina kun tavalliset kirjastot on pidetty suljettuna ja monet tulevat Kirjaisiin pelkästään Myllyn 
takia. Paikalliset käyttävät usein kylän leikkipaikkaa talvella, ja kesäisin se täyttyy kesäasukkailla ja turisteilla. 
Port Kirjais on vahvistettu laituri, joka antaa mahdollisuuden ajaa raskaita ajoneuvoja laiturin asti, ja se on 
saaristolaisten kovassa käytössä. 

Houtskarin eläkeläisten asuntoyhdistys sai vuonna 2016 Leader-rahoitusta uuden kerhohuoneen 
rakentamiseen Fridhem-alueelle Näsbyhyn. Rahoitus, jonka yhdistys sai Leaderilta, käytettiin yhdessä perinnön 
kanssa kerhohuoneen rakennelmiin, huonekalut ja muut sisustukset hankittiin omilla rahoilla. Kerhotilaa 
käytetään paljon mm eläkeläiskerhoihin, ja harrastustoimintaan 1-2 kertaa viikossa. Toimintaan kuuluu 
leivontaa, bingoa, luentoja, käsitöitä, ja paljon muuta. Vuonna 2019 kerhohuoneessa oli yhteensä 152 
kirjoitettua kokoontumista 

Saariston koirakamut ry perustettiin, tarkoituksena rakentaa Kustaviin koirapuisto. Kustavin kunnan kanssa 
allekirjoitettiin vuokrasopimus noin 1000 m² alueesta koira-aitauksen rakentamista ja käyttöä varten. Hanke 
toteutui vuonna 2018. Koirapuistolla on erittäin hyvä käyttöaste. Koska puistolle oli selvä tarve Kustavissa, ovat 
koiraperheet käyttäneet puistoa ahkerasti. Puistolla on laaja käyttäjäkunta. Kustavilaisten lisäksi puistossa käy 
loma-asukkaita, satunnaisia matkailijoita ja naapurikuntalaisia koirineen. Puistossa järjestetään säännöllisesti 
tapaamisia, ”koiratreffejä” kolme kertaa viikossa ja yhdistys on aktiivinen muissakin tapahtumissa. 

Lisää esimerkkejä tämän hankkeen tuloksista löytyy materiaalipankistamme kotisivuilla. 
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Tjuven – Tjuvholmens utveckling 

Tjuven hanke on Pargas Port Rotaryklubb rf:n hanke 
missä rakennettiin laituri ja grillipaikka pieneen saareen 
joka on aivan Paraisten keskustan ulkopuolella. Kohde 
on suositty talviretkeilypaikka, mutta investoinnilla 
haluttiin lisätä käyttöä myös kesäisin. Kohde on uuden 
investoinnin myötä saanut paljon kiitosta ja ollut esillä 
myös mediassa. 

 

Bystränder i Kimitoön – Kylärannat Kemiönsaarella 

Finska hushållningssällskapet rf toteutti selvityksen 
Kemiönsaaren kylärannoista vuonna 2019-2020. 
Hankkeessa kartoitettiin kylärantoja, ja annettiin 
yhdistyksille neuvoja rantojen hoidon ja kehittämisen 
suunnitteluun. Hanke on jo tuottanut uusia hankkeita, 
yksi yhdistys on juuri saanut päätöksen kylärannan 
kunnostukseen ja kehitykseen. 

 

 

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja 
laatutyö 

• Aktivointi-, viestintä-, koulutus- ja muut toimenpiteet strategian toteutumisen edistämiseksi  

Aktivointia on pääsääntöisesti tehty toimintarahalla, ja kalatalouspuolella EMKR rahoituksella. Viestintää on 
hoidettu tiiviissä yhteistyössä viestintähanke Haloo maaseudun kanssa, mutta olemme myös itse kehittäneet 
omia kotisivujamme, ja omaa facebook viestintää. Alkuvuodesta osallistuttiin tilaisuuksiin missä kerrottiin 
Leader rahoituksistamme, ja koronaepidemian alettua aktivoimme ensisijaisesti netin ja puhelimen kautta. 
Käytimme koko rahoituskehyksemme kevään aikana, joten päätimme olla järjestämättä omia infotilaisuuksia 
ennen kuin siirtymäkauden rahoitustilanne oli tiedossa. Kun saimme syksyllä tietää että siirtymäkaudelle 
luultavasti tulee normaalin vuoden kokoiset kehykset, aloitimme heti asiasta viestimisen. Syksyn aikana 
viestimme uutiskirjeessä, kotisivuilla, ja teimme myös videon jossa toiminnanjohtaja kertoi siirtymäkauden 
tulevista rahoista. Vuoden 2021 alussa pidettiin sitten virtuaalisia infotilaisuuksia joka kunnassa, ja myös 
erikseen kuntaosissa. 

 

• Kuvaus ja arvio Leader-ryhmän omasta toiminnasta: mitkä ovat edellisen vuoden onnistumiset ja missä on 
parannettavaa?  

Vuonan 2020 aloitettiin hankkeiden aloituskokousten pitämisen. Käytäntö on ollut hyvä, varsinkin kun tämän 
vuoden aikana ei kaikkia hakijoita ole tavannut kasvotusten. Uutta oppimista oli paljon vuoden aikana. 
Ensimmäinen kansainvälinen hankkeemme jatkui ja loppui, ja saimme siitä paljon hyvää osaamista mahdollisiin 
uusiin kansainvälisiin hankkeisiin. Toteutimme myös ensimmäisen teemahankkeemme, ja siinä auttoi 
lähiryhmien apu monessa käytännön asiassa. Kun on yhden tehnyt niin voi paremmin suunnitella myös tulevia 
uusia teemahankkeita kun tietää mihin ryhtyy ja mihin menee aikaa. Emme hakeneet siihen 
koordinaatioosiota vaan hanke toteutettiin meidän osalta toimintarahalla. Panostimme myös aktivointiin 
uusien jäsenien löytämiseksi ja yhdistyi saikin 15 uusi jäsentä.  Henkilökunnan koulutusta edistämme 
osallistumalla mahdollisuuden mukaan kaikkiin Ruokaviraston hankekoulutuksiin ja työhömme liittyviin 

Kuva 3: Kuvakaappaus yhdistyksen Facebooksivuilta 

syystalkoista. Kuva: Michael Lorenz 
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seminaareihin. Meillä on myös IT-asiantuntija, joka tekee meille räätälöityjä muutaman tunnin IT-koulutuksia 
aina omien tarpeidemme mukaan.  

• Kuvaus laatukäsikirjan toteuttamisesta, vertaisauditoinnista, oppimissuunnitelman toteuttamisesta, 
mahdollisista johdon katselmuksista, henkilöstön kehittämisestä ja käydyistä ELY-Leader-keskusteluista ja 
mahdollisista muista kehittämistoimista.  

Omaa toimintaa on kehitetty auditointipartnerin Leader Pyhäjärven kanssa tehdyissä yhteisissä palavereissa 
joita pidetään noin kuukausittain toiminnanjohtajien kesken. Laatukäsikirja päivitettiin vuoden lopussa ja 
siihen lisättiin mm etätyökäytäntöjä. Alueellisesti Leadertoimintaa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen 
Leaderryhmien toiminnanjohtajien yhteisissä palavereissa joita pidetään n.2-3 viikon välein. Aloitimme myös 
oman yhteistyöhankkeen Smartare tillsammans (Älykkäästi yhdessä) jossa on mukana Ahvenanmaan 
Leaderryhmä sekä Pomoväst. Hankkeessa kehitämme yhteisiä toimintatapoja, suunnittelemme yhdessä 
laatutyötä, ja pyrimme myös esittelemään toisillemme hyviä käytäntöjä. Hanke on suunnattu ensisijaisesti 
henkilökunnalle ja yhdistysten hallituksille. Hanke toimii vuoden 2021 loppuun. ELY-keskusken kanssa 
käydyissä keskusteluissa sovimme että panostamme tulevana vuotena yhdistyksen ja ELY-keskuksen 
yhteistyön kehittämiseen, ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen Leader ryhmien yhteisien keskusteluiden 
aloittamiseen sekä yhteistyöhön kauden sulkemisen osalta. Seuraavaksi panostetaan uuden strategian tekoon 
ja yritetään saada muilta ryhmiltä ja koulutuksista tietoa tarpeeksi että voimme tehdä hyvän strategian ensi 
ohjelmakaudelle.  

 

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä 
• Mitä muutoksia aluekehittämisen toimintaympäristössä ja verkostoissa on raportointivuonna tapahtunut? 

Miten Leader-ryhmän rooli alueella on raportointivuoden aikana kehittynyt? 

Yhdistys on kartoittanut verkostonsa sekä osallistunut ministeriön ja maaseutuverkoston 
verkostoanalyysikoulutuksiin. Yhdistyksen tärkeät yhteistyökumppanit on tunnistettu, ja on myös identifioitu 
tärkeitä tahoja/kumppaneita joihin yhteistyötä pitäisi lisätä. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa päätettiin 
lisätä toimintaa verkostojen luomiseen lapsiin ja nuoriin liittyen, yrittäjäyhdistyksiin sekä alueen yhdistyksiin. 
Syksyllä aloitimme myös uuden konkreettisen yhteistyön Saaristomeren biosfäärialueen ja Nordiska 
skärgårdssamarbetetin kanssa, jossa tulemme jatkossa järjestämään yhteisiä yhteistyöfoorumeja pari kertaa 
vuodessa. Saaristomeren biosfäärialue on aikaisemmin itse järjestänyt näitä foorumeja pari kertaa, mutta nyt 
jatkamme yhteisessä verkostossa. Olemme myös verkostoituneet tiiviisti Ahvenanmaan Lokalkraft Ålandin 
sekä Pomovästin kanssa yhteisen hankkeen myöt,ä joka aloitettiin kesäkuussa 2020. Lisäksi toiminnanjohtaja 
osallistui aktiivisesti maaseutupoliittiseen ruotsinkieliseen IDNet koordinaatioryhmän työskentelyyn. 
Työryhmän työ päättyy alkuvuodesta 2021, mutta toiminnanjohtaja jatkaa maaseutuverkoston uudessa 
ruotsinkielisessä teemaryhmässä jonka toimintaaika on 2021-2022. 

• Kuvaus aluekehittämisen kokonaisuudesta ja yhteistyöverkostoista alueella ja Leader-ryhmän 
osallistumisesta alueen kehittämiseen ja yhteistyöverkostoihin. 

I samma båt:in alue on kokonaisuudessaan saaristoaluetta, joka on maantieteellisesti haastavaa aluetta. I 
samma båt:illa on tärkeä rooli siinä, että vähennetään maaseutualueen eriarvoisuutta. Pyrimme hoitamaan 
alueen aktivointia henkilökohtaisella otteella, ja palvelemaan kaikkia tasavertaisesti, asuinpaikasta 
riippumatta. Hankkeet jakautuvat maantieteellisesti alueelle laajasti, ja hankkeita toteutetaan ulkosaaristoa 
myöten. Emme aina pysty auttamaan kaikkia asiakkaita rahoituksella, mutta pystymme yleensä aina 
neuvomaan tai välittämään seuraavan yhteydenottopaikan. Käytämme paljon etäyhteyksiä, ja 
puhelinneuvontaa, mutta käymme myös paikan päällä neuvomassa aina tarvittaessa. Asiakkailta tulee yleensä 
hyvää palautetta, juuri tästä ruohonjuuritason neuvonnasta. Olemme hyvä välikäsi myös ELY-keskukseen päin, 
ja teemme ELY:n kanssa hyvin yhteistyötä. Pyrimme aina viestittämään positiivisesti myös ELY:n toiminnasta.  
Koska ryhmän kunnat ovat pieniä, niin hallituksen jäsenillä on monia paikallisia verkostoja, joista on hyötyä 
ryhmän toiminnassa. Hankekäsittelyissä paikallistuntemus auttaa paljon, ja hallituksen jäsenten kautta ryhmän 
työ myös välittyy alueelle. Uusia hakijoita on ollut paljon, ja pyrimme tulevaisuudessa jatkamaan aktiivista 
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aktivointia, jotta yhä isompi joukko toimijoita löytävät rahoitusmahdollisuuden Leaderin kautta. Osallistumme 
kaikki aktiivisesti yleisiin saaristoon ja maaseutuun koskeviin toimintoihin, ja verkostoihin. Vuonna 2018 ryhmä 
teki kyselyn, joka lähetettiin hankkeille ja yhteistyökumppaneille. Kun siinä kysyttiin mitä hyötyä ryhmän 
toiminnasta on alueella, kolme asiaa nousi kärkeen: yhteistyö on lisääntynyt, alueella on aktiivisempaa 
toimintaa, ja alueen vetovoima on kasvanut. 

 
• Leader-ryhmän merkitys ja lisäarvo alueensa kehittäjänä perustuen ryhmän omaan arvioon.  

Strategiamme mukaan kohderyhmiämme ovat vakituiset asukaat, vapaa-ajan asukkaat, sekä matkailijat. 
Rooliamme aluekehittäjänä voi tarkastella esimerkiksi niin että tunnistetaan kohderyhmien tarpeet, joihin 
voimme vaikuttaa kehitystoimilla. Tämän lisäksi mietimme mitä tärkeitä verkostoja meillä tällä hetkellä on 
liittyen kohderyhmien eri tarpeisiin (Taulukko 3).  
 

Tarve Tuottaja Tärkeä verkosto I samma båtin verkosto 

Asuminen Yksityisten 
markkinoiden 
lisäksi, 
yhdistykset ja 
säätiöt, kunnat 

Säätiöt, yhdistykset joilla 
asuntoja, kunnat, 
tutkimuslaitokset, ministeriöt, 
Saaristoasiain neuvottelukunta 
(SANK) 

Olemme tukeneet asumiseen liittyviä 
kehityshankkeita, ja olemme tiiviissä yhteydessä 
Åbolands Skärgårdsstiftelseniin, joka eri hankkeilla 
on tukenut ympärivuotista asutusta saaristossa. ISB-
SV:n hallituksessa kolme kunnan päättäjäroolissa 
olevaa jäsentä. ISB-SV:n hallituksen jäsen SANK:issa. 

Majoitus Yksityiset yrittäjät Paikalliset yrittäjäyhdistykset Toiminnanjohtaja kehittää alueellista yhteistyötä 
yrittäjäyhdistysten kanssa. ISB-SV hallituksessa 
Paraisten ja Kemiönsaaren yrittäjäneuvojat. 

Työpaikka/yritys Yrittäjä itse, sekä 
muut yritykset 

Paikalliset yrittäjäverkostot, 
Saaristomeren biosfäärialue, 
Metsähallitus (luontoyrittäjät), 
tutkimuslaitokset, ministeriöt 

Toiminnanjohtaja kehittää alueellista yhteistyötä 
yrittäjäyhdistysten kanssa. ISB-SV hallituksessa 
Paraisten ja Kemiönsaaren yrittäjäneuvojat. ISB-SV:n 
hallituksessa Saaristomeren biosfäärialueen 
koordinaattori. Hyvät yhteistyöverkostot 
kansallispuistoasioihin (luonnonsuojelu, alueiden 
käyttö, matkailu). Kalatalousaktivaattorin verkostot. 

Ruokapalvelut Yksityiset yrittäjät Lähiruokaverkostot ja 
artesaaniruokayhdistys, 
paikalliset yrittäjäverkostot, 
Brahean lähiruokahankkeet 

ISB-SV:n hallituksessa lähiruokayrittäjiä sekä Suomen 
artesaaniruoka ry:n hallituksen jäsen. 
Valtakunnalliset koordinointihankkeet tärkeitä. ISB-
SV: omat jäsenet. Kalatalousaktivaattorin verkostot. 
 
 

Muut asumiseen 

liittyvät palvelut 

Yksityiset 
yrittäjät, kunnat 

Paikalliset yrittäjäverkostot, 
kunnat 

Toiminnanjohtaja kehittää alueellista yhteistyötä 
yrittäjäyhdistysten kanssa. ISB-SV hallituksessa 
Paraisten ja Kemiönsaaren yrittäjäneuvojat. Tiivis 
yhteistyö kuntien kehitysosastojen kanssa. 

Ohjelmaa/ 
harrastukset 

Yhdistykset, 
yritykset, kunnat 

Yhdistysverkostot, 
yritysverkostot 

ISB-SV: hallitusten jäsenten omat yhdistysverkostot, 
ISB-SV:n hanketyön kautta tulleet yhdistysverkostot, 
ISB-SV: omat jäsenet 

Liikenneyhteydet Yhdistykset, 
yritykset, kunnat 

Kyläyhdistykset, joilla omia 
kylälaitureita, yritykset, jotka 
tuottavat esim. 
pyöräilymatkailua, 
tutkimuslaitokset, jotka 
selvittävät yhteyksiä 

Hankkeiden kautta tulleita yhteistyökumppaneita 
esim. siltaselvityksistä. Hankkeiden kautta tulleet 
yhteydet kyläyhdistyksiin, ja useammat hallituksen 
jäsenet mukana oman alueensa kyläyhdistyksissä. 

Luontoarvot Yhdistykset, 
yritykset, kunnat, 
valtio 

Luontoyhdistykset, 
kyläyhdistykset, kalastukseen- 
ja metsästykseen liittyvät 
yhdistykset, kuntien 
aluesuunnittelu- ja 
ympäristöosasto/vapaa-ajan 
toimi, Metsähallitus, yksityiset 
maanomistajat. 

Hallituksen omat verkostot, kalatalousaktivaattorin 
verkostot, yhteydet Metsähallitukseen ja 
tutkimuslaitoksiin. Toiminnanjohtajalla ja 
kalatalousaktivaattorilla on hyvät yhteydet 
Metsähallitukseen, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin 
oman tutkimustaustan ja työkokemuksien kautta. 

Kulttuuri  Kuntien kulttuuritoimi, 
yhdistykset, muut alueella 
toimivat 
kulttuurintuottajat/rahoittajat 

ISB-SV: hallitusten jäsenten omat yhdistysverkostot, 
ISB-SV:n hanketyön kautta tulleet yhdistysverkostot, 
ISB-SV: omat jäsenet 
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esim Svenska kulturfonden, 
Sydkustens landskapsförbund 

 

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 
• Mitkä ovat toiminnan keskeiset tavoitteet ja painopisteet vuonna 2021?  

Vuodesta 2021 tulee monipuolinen vuosi, jolloin tehdään vanhan kauden maksatustöitä, uuden 
siirtymäkauden aktivointia ja hankepäätöksiä, sekä tehdään uuden rahoituskauden strategiaa. 
Hankekäsittelyssä jatkamme sekä yritystukien että kehityshankkeiden aktivointia. Tärkeä osa strategiatyötä on 
verkostoanalyysi, jonka avulla toimintamme verkostotyö voi monipuolistua ja tehostua. Vuonna 2021 
käynnistyy myös yhdistyksen oma hanke Yhdistysbarometri, jossa analysoidaan alueen yhdistystoimintaa. 
Teemahanke SMILe jatkaa koko 2021 vuonna, ja niin myös yhteistyöhanke Smartare tillsammans-Älykkäästi 
yhdessä, joka tehdään yhteistyössä Ahvenanmaan ja Länsi-Uudenmaan Leaderryhmien kanssa (Lokalkraft 
Åland, Leader Pomoväst). Palkkaamme myös osa-aikaisen nuorisotyöntekijän kehittämään ja aktivoimaan 
nuorisotoimintaamme. 

• Analyysi toimintaympäristön muutoksesta ja siitä mahdollisesti johtuvat tarpeet suunnata strategian 
toteuttamista 

Pyrimme olemaan aktiivisesti mukana myös alueidenvälisissä yhteistöissä ja haluamme panostaa siihen 
jatkossa enemmän. Pienenä ryhmänä olemme ehkä vielä enemmän riippuvaisia koko seudun toiminnasta, ja 
yritämme parhaamme mukaan verkostoitua ja osallistua aktiivisesti. Markkinoimme myös muiden ryhmien 
tilaisuuksia, ja suunnittelemme yhteistöitä muiden ryhmien kanssa uudelle kaudelle. Näemme että me 
olemme enemmän riippuvaisia heistä kun he meistä, eli on tärkeää että toimimme aloitteellisesti. Sillä 
pyrimme lisäämään strategian alueiden välisiä tavoitteita.  

 

5. Yhdistys ja sen resurssit 
 

• Mahdolliset sääntömuutokset 

Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tämän lisäksi syyskokouksessa päätettiin 
sääntömuutoksista koskien kokouskäytäntöä (mahdollistetaan etäosallistuminen), sekä että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkiosta päätetään syyskokouksessa. 

• Jäsenistö (ml. jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä) ja jäsenistöön kohdistuva toiminta 

Panostimme jäsenmäärän lisäämiseen ja 31.12.2020 jäseniä oli yhteensä 71 joka on 15 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näistä 40 on järjestöjäsentä tai aluueen kuntia, ja 31 henkilöjäsentä.  

• Hallituksen kokoonpano ja toiminta 
 

Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: 

 Julkinen sektori:   

 John Forsman   Sami Jalonen 
 Katja Bonnevier   Nina Söderlund 
 Kalevi Kallonen  Mats Nurmio 
 Yhdistykset:   
 Max Andersson  Solveig Friberg 
 Alex Sihvonen  Annastina Sarlin 
 Henrik Andersin  Tapio Kordelin 
 Yksityishenkilöt:   
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 Christine Smeds  Jessica Ljungman 
 Tom Lindqvist  Tapani Heinonen 
 Fredrik Laurén  Marika Wuorio-Andersson 
    
Sihteeri/esittelijä    
 Minna Boström   
Hankeneuvoja  ELY-keskus  
 Hanna Hermansson  Marja Anttila 
Kalatalousaktivaattori    
 Maria Saarinen   

 

Hallituksen jäsenten kytkennät eri järjestöihin selvitetään heidän täyttämissään kolmikantalomakkeissa. 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Kalevi Kallonen ja varapuheenjohtajana Katja Bonnevier.  Toiminnanjohtaja 
Minna Boström toimi hallituksen sihteerinä. 
Hallitus kokoontui kaikkiaan 7 kertaa vuoden aikana:  
6.2. Paraisten kaupungintalo, Parainen (13 hallituksen jäsentä/varajäsentä läsnä)  
1.4. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (9) 
28.4. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (11) 
25.5. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (8) 
12.8. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (9)  
14.10. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (8) 
25.11. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (7) 
 
Kevätkokous pidettiin 28.4.2020 I samma båt-samassa veneessä rf ry:n kansliassa Kauppiaskatu 18 Paraisilla. 
Kaikkiaan 14 henkilöä osallistui. Syyskokous pidettiin 25.11.2020 I samma båt-samassa veneessä rf ry:n 
kansliassa Kauppiaskatu 18 Paraisilla. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Molempiin kokouksiin oli mahdollista 
osallistua etänä koronatilanteen takia. 
 

 
• Henkilöstö 

Minna Boström, toiminnanjohtaja; 100% työsuhde (Toimintaraha 2018-2020  -hanke, Outdoor Leader- oma 
hanke, Mera liv till investeringar – oma hanke) 
Hanna Hermansson, hankeneuvoja, 100 % työsuhde (Toimintaraha 2018-2020 -hanke, kalatalousryhmän 
talousasiat, Nuoriso-Leader, Outdoor Leader- oma hanke) 
Maria Saarinen, kalatalousaktivaattori, 100 % työsuhde (Kalataloustoiminnan aktivointiraha 3 2018-2021,  
omat hankkeet)  
Sara Söderlund, hanketyöntekijä, Outdoor- hanke, 20% työaika 1.8.2019-31.12.2020. 
 

• Taloustilanne 
 

Ryhmän taloustilanne on hyvä ottaen huomioon sen, että ryhmä saa kuntarahaa joka vuosi. Kaikki kolme 
kuntaa ovat myös sitoutuneet rahoittamaan siirtymäkauden ja uuden kauden toimia. Täten pystymme 
kattamaan toimintamme väliaikaisrahoituksen vieraan pääoman avulla. Talouden seuranta tulee olemaan 
tarkkaa jatkossakin. Saimme hieman lisää toimintarahaa toisesta kehystarkistuksesta, ja olemme myös 
hakeneet uutta toimintarahaa siirtymäkaudelle, joten yhdistyksen toiminta on vakaalla pohjalla aina 2025 
saakka, jolloin jo sitten on myös toivottavasti uuden kauden rahoitukset käytössä. Viimeisimmät tilinpäätökset 
löytyvät aina meidän kotisivujen Materiaalipankista. 
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