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TOIMINTASUUNNITELMA 2022   Hallitus 20.10.2021 
  Syyskokoukselle 30.11.2021 
 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 
 
Yhdistyksen päätehtävä on toimia paikallisena toimintaryhmänä. Yhdistys toteuttaa LEADER-strategiaansa 
”Saaristo – Aktiivista hyvinvointia” (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020) ja LEADER-
kalatalousstrategiaansa ”Vastuullisesti tuotettua kalaa lähivesiltä” (Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
Suomen toimintaohjelma 2014-2020). Uusi kalatalouden kehittämisohjelma 2021-2027 on käynnistymässä 
vuoden 2022 alussa, ja maaseudun kehittämisohjelma vuoden 2023 alussa (siirtymäkausi 2021-2022). 
 
Yhdistyksen toiminnan osa-alueet ovat: tiedottaminen, hankkeiden aktivointi ja ohjaus, hankehakemusten 
käsittely, maksatukset ja raportointi, yhteistyö muiden toimijoiden ja toimintaryhmien kanssa, kotisivujen 
ylläpito, hankevetäjien, henkilökunnan ja hallituksen koulutus, erityisesti ELY-keskuksen ja Ruokaviraston 
tilaisuuksien puitteissa. 
 
 
Yhdistyksen toiminta 2022 
 
Maaseudun kehittäminen vuonna 2022 
 
Vuonna 2022 hoidamme nykyisen toimintakauden maksatuksia, siirtymäkauden aktivointia ja 
hankepäätöksiä sekä uuden kauden strategian valmistelua. Uusi strategia valmistellaan omassa 
valmisteluhankkeessa. Hankepuolella jatkamme sekä yritys- että kehitystukien aktivointia, hankepäätöksiä 
voi tehdä vielä vuoden 2022 loppuun. Strategian toinen haku päättyy luultavasti kevään 2022 lopussa. 
Tärkeä osa tulevan kauden työtä on verkostoanalyysi, jonka kautta toiminta tehostuu ja monipuolistuu. 
Olemme saaneet Työ ja elinkeinoministeriön kautta rahoitusta Saaristoverkostoon joka toimii vuoden 2023 
loppuun. Verkostoa koordinoi Åbo Akademi. Jatkamme myös omaa Yhdistysbarometrihanketta. Lokalkraft 
Ålandin ja Pomovästin kanssa yhteistyössä toteutettavalle hankkeelle ”Älykkäästi yhdessä haetaan 
jatkoaikaa. I samma båt:in vuoro on järjestää Finlandssvenska landsbygdsriksdagen syksyllä 2022 yhdessä 
alueen muiden toimijoiden kanssa. Tapahtuma on kaksipäiväinen, ja tärkeänä teemana on nuoriso. 
 
 
Nuorisotyö 2022 
 
Hanketyöntekijällä on tarkoitus käydä koko toiminta-alueen kouluissa vuonna 2022. Tavoite on jakaa tietoa 
nuorisoleaderhankkeista, sekä osallistaa nuoria strategiatyöhön. Tavoitteena on myös aloittaa hanke koskien 
tukia nuorten yritystoimintaan.  
  
 
Kalatalouden kehittäminen vuonna 2022 
 
Yhdistys on toteuttanut nykyistä kalatalousohjelmaa vielä vuoden 2021 aikana, mutta näillä näkymin uusi 
ohjelmakausi on käynnistymässä vuoden 2022 alussa. Euroopan meri-, vesiviljely ja kalatalousrahaston 
(EMKVR) 2021-2027 kalatalousryhmähaku päättyy 2.11.2021, ja MMM pyrkii vahvistamaan valinnat 
joulukuun aikana.  
 
Jatkossa kalatalousryhmiä kutsutaan nimellä kalaleader. Myös ryhmien toimenkuva laajenee. Maa- ja 
metsätalousministeriö haluaa tiivistää kalaleader-ryhmien yhteistyötä ja perustaa tätä varten kansallisen 
verkoston. Verkoston toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kalaleader-ryhmien aktivaattorit voivat 
osallistua siihen kukin oman asiantuntemuksensa tiimoilta. Saaristomeren kalatalousryhmä on ilmoittanut 
halustaan osallistua verkoston toimintaan. Kalatalousryhmän nykyisellä aktivaattorilla Maria Saarisella on 
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erityisosaamista hylje- ja merimetsokysymyksissä sekä viestinnässä. Ryhmät voivat saada 
verkostotoimintaan 15 000 € / ryhmä ja vuosi. Summa maksetaan erillisenä tukena EMKVR:n teknisestä 
tuesta. 
 
 
 
 

Henkilöstö ja hallinto 
 
Henkilöstö 
- toiminnanjohtaja; kokonaisvastuu yhdistyksen toiminnasta sekä aktivointi, hankeneuvonta ja –ohjaus, 

raportointi, verkostotyö, kotisivujen kehittäminen ja päivittäminen, omien hankkeiden koordinointi 
- hankeneuvoja; hankerekisteri ja tilastointi, rahaliikenne, hankeneuvonta (aloitetut 

hankkeet/maksatushakemukset), vastuu nuorisotyöstä, käännökset sekä muut toimistotehtävät ja omien 
hankkeiden koordinointi 

- kalatalousaktivaattori; toiminnallinen vastuu kalaleader-ryhmän toiminnasta sekä aktivointi, 
hankeneuvonta ja –ohjaus, raportoinnin seuranta, kotisivujen kehittäminen ja päivittäminen, omien 
hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä uutena osallistuminen kansallisen verkoston toimintaan 

- nuorisotyöntekijä; nuorisoleader hankkeiden aktivointi 
- tuntisiivooja (tai siivouspalvelu) 
- jatkuvat ostopalvelut: kirjanpito ja palkanlaskenta 

 
Tilat: Yhdistyksellä on toimisto Kauppiaskatu 18, Paraisilla.  
 
Hallitus: 6-7 kokousta 
 
Kalaleaderin ohjausryhmä: 6-8 kokousta 
 
 
Toiminnan painopisteet 
 
Hankeaktivointi ja hankehakemusten käsittely 
Hankeaktivointi tapahtuu hallintohankkeiden, eli vanhan kauden sekä siirtymäkauden toimintarahan ja 
kalaleader-ryhmän uuden kauden toimintarahan puitteissa. Aktivointi on joustavaa ja tarvelähtöistä. 
Hankkeiden soveltuvuus omaan kehittämisohjelmaamme on tärkein valintakriteeri. Järjestämme lyhyellä 
varoitusajalla tapaamisia ja aktivointitilaisuuksia alueella tai sähköisesti (koronatilannetta huomioiden). 
Kehitämme yhteistyötä muiden aluekehittäjien kanssa. 
 
Tiedottaminen  
Yhdistykseen ja sen toimintaan liittyvät perustiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Yhdistyksen kotisivujen 
uudistus on aloitettu keväällä 2021 ja kehitystä jatketaan. Käytämme aktiivisesti myös sosiaalisen median 
kanavia; etupäässä Facebookia, infokanavana ja keskustelufoorumina, maaseudun ja kalatalouden 
kehittämiseen liittyvien uutisten jakamiseen, ja Instagramia saariston kehityksen visualisoinnissa. 
Tavoitteena on hankkia oma YouTube-kanava videomateriaalin jakamista varten. 
 
Yhdistys julkaisee kaksikielistä Newsletteriä, joka lähetetään kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille kaksi 
kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokouskutsujen yhteydessä.  
 
Tarvittaessa henkilöstö tiedottaa toiminnasta lehdistölle sekä tarvittaviin julkaisuihin. 
 
Toimintarahan ja omien hankkeiden toteutus 
Seuraavia toimintarahahankkeita ja omia hankkeita toteutetaan vuonna 2022: 
- Toimintaraha, hanke 2. 2018-2020 (julkinen tuki 100%), haetaan jatkoaikaa vuodelle 2022  
- Valmistelutuki (julkinen tuki 100%) 
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- Siirtymäkauden toimintaraha 2022-2025 (julkinen tuki 100%) 
- Oma kehittämishanke Föreningsbarometer (julkinen tuki 70%) 
- Oma kehittämishanke Smartare tillsammans (julkinen tuki 100%) 
- Oma nuorisohanke (julkinen tuki 100%, vanhoista kuntarahoista) 
- toimintaraha Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (julkinen tuki 100%) 
- toimintaraha kansallisesta meri- ja kalatalousverkostosta (julkinen tuki 100%) 
- oma hanke kalatalousohjelmasta; kalatalousyrittäjien neuvonta (julkinen tuki 100%) 

 
 
Verkostotyö 
Yhteistyö muiden Leader-ryhmien kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti on tärkeä osa 
toimintaamme. Jatkamme hyvää yhteistyötä Varsinais-Suomen Leaderryhmien kanssa, auditointipartneri 
Leader Pyhäjärven kanssa sekä hankkeiden kautta Saaristoverkoston Leaderryhmien ja Älykkäästi yhdessä 
hankkeen Lokalkraft Ålandin ja Pomovästin kanssa. Jatkamme myös muiden aluekehittäjien kanssa yhteistä 
aluekehittämistä. Verkostotyö on noussut tärkeäksi toimintatavaksi yhdistyksessä, ja dynaamisen 
verkostoanalyysin avulla pyrimme kehittämään verkostotyötämme edelleen. Vuonna 2022 panostetaan mm. 
seuraavien verkostojen kehittämiseen: 

- Lapsiin ja nuoriin liittyviin verkostoihin 
- Yhdistysverkostoja 

 

Uusien jäsenten hankinta 

Yhdistyksellä on 72 jäsentä. Yhdistys pyrkii jatkuvasti hankkimaan uusia jäseniä jotta vahva 
paikallislähtöisyys säilyy. Vuotuinen jäsenmaksu on 10 euroa.  
 
Toiminnan muut painopisteet 
- Markkinointi ja profiloituminen (Leader-brandi alueellisesti yhteistyössä Haloo maaseutu -hankkeen 

kanssa) 
- Vertaisauditointi yhdessä Pyhäjärvi Leader-ryhmän kanssa. 
- Käynnissä olevan ohjelmakauden arviointi, sekä uuden ohjelmakauden valmistelu 
 
 

Toiminnan rahoitus 
 
Henkilöstöbudjettimme vuonna 2022 rahoitetaan lähtökohtaisesti toimintaraha -hankkeiden (maaseutu ja 
kalatalous) ja omien hankkeiden kautta. Lisäksi osa kalatalouden toimintakuluista katetaan kansallisesta 
verkostosta. Omien hankkeiden työpanos vaihtelee välillä 0,05-0.2 henkilötyövuotta/työntekijä. 
Nuorisotoiminnassa on osa-aikainen nuorisotyöntekijä (20% työaika) joka on rahoitettu vanhoista 
kuntarahoista. 
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