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Hallitus 12.4.2022
Kevätkokous 27.4.2022

TOIMINTAKERTOMUS 2021
I samma båt-samassa veneessä rf ry

Toiminta-alue (maaseutuohjelma)
Kustavi, Kemiönsaari, Parainen
Asukasluku: 22 671 (31.12.2021)
Pinta-ala n. 1735 km2

Toiminta-alue (kalatalousohjelma)
Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Parainen, Paimio, Sauvo,
Kemiönsaari, Salo. Vehmaa oli mukana ohjelmakaudella 2014-2020, joka osittain jatkui vielä vuonna
2021.
Asukasluku: n. 370 000
Pinta-ala: n. 6089 km2

Yhteystiedot
I samma båt – samassa veneessä rf ry
Rantatie 30
21600 PARAINEN
s-posti: etunimi.sukunimi@sameboat.fi
www.sameboat.fi
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1. Yleistä
Vuoden pääasiallisena tavoitteena oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020
sekä siirtymäkauden 2021-2022 toteuttaminen eli jakaa Leader-rahoitusta omaan ”Skärgården Aktivt välmående / Saaristo – Aktiivista hyvinvointia” –strategiaan perustuviin toimenpiteisiin.
Yhdistyksen toinen pääasiallinen tavoite oli Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan
toteuttaminen osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa 2014–2020,
oman strategian ”Vastuullisesti tuotettua kalaa lähivesiltä / Ansvarsfullt producerad fisk från
närvattnen” puitteissa. Samalla valmisteltiin strategiaa uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027. Hakemus
kalaleader-ryhmäksi jätettiin 2.11.2021 strategialla ”Kalalla kärkeen!”, ja hakemusta täydennettiin
saadun palautteen pohjalta 17.12.2021.
Toimintasuunnitelman 2021 painopisteet:
- Hankeaktivointi (siirtymäkauden uudet hankerahat)
- Omien hankkeiden sekä teemahankkeen toteutus
- Markkinointi ja profiloituminen (Leader-brandi alueellisesti yhteistyössä Haloo maaseutu hankkeen kanssa)
- Vertaisauditointia yhdessä Pyhäjärvi Leader-ryhmän kanssa.
- Uusien ja käynnissä olevien hankkeiden aktivointi ja ohjaus
- Omien hankkeiden toteuttaminen kalatalousrahastosta
- Käynnissä olevan ohjelmakauden arviointi, sekä uuden kauden hakuvalmistelut

2. Hallinto
2.1.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano kolmikantaperiaatteen mukaan:

ORDINARIE MEDLEM
VARSINAINEN JÄSEN
Offentliga sektorn / Julkinen sektori
Forsman John, Pargas/Parainen
Bonnevier Katja, Pargas/Parainen
Kallonen Kalevi, Kimitoön/Kemiönsaari
Organisationerna / Järjestöt
Andersson Max, Kimitoön/Kemiönsaari
Sihvonen Alex, Pargas/Parainen
Andersin Henrik, Kustavi/Gustavs
Privatpersonerna / Yksityishenkilöt
Margot Wikström, Pargas/Parainen
Lindqvist Tom, Pargas/Parainen
Laurén Fredrik, Kimitoön/Kemiönsaari

PERSONLIG SUPPLEANT
HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Jalonen Sami, Gustavs/Kustavi
Söderlund Nina, Pargas/Parainen
Nurmio Mats, Kimitoön/Kemiönsaari
Friberg Solveig, Kimitoön/Kemiönsaari
Sarlin Annastina Pargas/Parainen
Kordelin Tapio, Kustavi/Gustavs
Ljungman Jessica, Pargas/Parainen
Heinonen Tapani, Pargas/Parainen
Wuorio-Andersson Marika Kimitoön/Kemiönsaari
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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 8 kertaa vuoden aikana:
26.1 Google Meets (9 hallituksen jäsentä/varajäsentä läsnä)
7.4. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (8)
28.4. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (9)
19.5. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (8)
7.9. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (8)
20.10. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (7)
30.11. Google Meets etäkokous (koronatilanne), (6)
9-16.12 sähköpostikokous (7)

Varsinaiset ja varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin samanaikaisesti.
2.2.

Hallituksen työryhmä

Hallitus ei asettanut hankevalmisteluun erillistä työryhmää vaan linjasi että puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, sekä mahdolliset muut hallituksen nimeämät jäsenet, voivat
tarvittaessa toimia työryhmänä, jos ilmenee tarvetta taloudellisesti ja toiminnallisesti laajojen
hallitusasioiden valmisteluun. Hallitus nimitti oman työryhmän käsittelemään Nuorisoleaderhakemukset. Ryhmään kuului Alex Sihvonen, toiminnanjohtaja sekä hankeneuvoja Hanna
Hermansson. Hankeneuvoja toimi ryhmän sihteerinä ja esittelijänä.
2.3. Kalatalousryhmän ohjausryhmä
Syyskokouksessa 2020 valittiin ohjausryhmä kalatalousryhmälle vuodelle 2021. Ohjausryhmän
kokoonpano vuonna 2021 seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.
Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2021 11 kertaa, joista viisi oli sähköpostikokouksia. Suuri määrä
kokouksia johtui pääasiassa uuden strategian valmistelutyöstä.
(Vuonna 2022 alkavalla ohjelmakaudella kalatalousryhmiä kutsutaan kalaleadereiksi. Ohjausryhmää
kutsutaan jatkossa kalajaostoksi, kun nimitykset yhdenmukaistetaan koko Suomessa.)
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JÄSEN - ORDINARIE

KALATALOUSRYHMÄ - FISKEAKTIONSGRUPP 2021
HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN - SUPPLEANT

Julkinen taho - Offentlig
Engblom Henry / Kemiönsaari - Kimitoön
Hörkkö Jari-Antti / Naantali - Nådendal

Lehtola Teijo / Salo
Mäki Olli-Pekka / Turku - Åbo

Lehtinen Jukka / Kustavi - Gustavs

Ylhäinen Taito / Masku

Järjestöt - organisationer
Sahlstén Olavi / Airisto-Velkuan kalatalousalue
Antila Janne / Velkuan kalastajaseura
ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Niinikorpi Anu / Länsi-Suomen kalatalouskeskus Granström Olav / Åbolands Fiskarförbund
Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund
Rannikko Petri / Länsi-Suomen kalatalouskeskus
Yksityiset - privat
Lerche Olof / Parainen - Pargas

Hakalax Roger / Kemiönsaari - Kimitoön

Toivonen Saija / Mynämäki - Virmo
Penttinen Kari / Parainen - Pargas

Lindström Teijo / Taivassalo - Tövsala
Eskola Leena / Parainen - Pargas

2.4.

Tilintarkastajat, kirjanpito ja maksuliikenne

Yhdistyksen tilintarkastaja oli Henry Maarala (KPMG, tarvitaessa myös varatilintarkastaja yritykseltä).
Kirjanpidon ja palkanlaskun hoiti Rantalainen Ab/ Gunilla Storgård-Lampinen ostopalveluna.
Maksuliikenteen hoiti yhdistyksen henkilökunta Internetin välityksellä.

2.5.

Jäsenistö ja yhdistyksen kokoukset

Vuoden lopusssa 31.12.2021 yhdistyksellä oli 75 jäsentä, joka on 4 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Näistä 43kpl oli organisaatioita ta alueen kuntia ja 32kpl yksityishenkilöitä.
Kevätkokous pidettiin 28.4.2021 I samma båt-Samassa veneessä rf ry:n toimistolla Kauppiaskatu 18
Paraisilla (mutta suositeltiin etäosallistumista Google Meetsin kautta koronatilanteen takia).
Yhteensä 17 henkilöä osallistui. Ennen kokousta Anders Jungar kertoi Stiftelsen för projektforskning
sr: hankkeesta Pargas-Nagu fast vägförbindelse - analys av potential för fastighetsutveckling, ja
toiminnanjohtaja Minna Boström kertoi rahoituskauden 2014-2020 tuloksista.
Syyskokous pidettiin 30.11.2021 Kasnäsin kylpylässä. Yhteensä 9 henkilöä osallistui. Ennen kokousta
Margot Wikström kertoi vuoden aikana tehtyjen haastattelujen pohjalta mitkä ovat elintarvikealan
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yritysten tämänhetkiset haasteet ja kehitystarpeet Paraisilla. Työ on tehty hankkeessa TuKeVa =
Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinais- Suomalaisessa ruokaketjussa.
Molempiin kokouksiin oli mahdollista osallistua etänä. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset
asiat. Yhdistyksen säännöt päivitettiin vuonna 2021 syyskokouksen 2020 perusteella. Sääntöihin
lisättiin osio mahdollisuudesta osallistua etänä vuosikokouksiin, sekä osio hallituksen
kokouspalkkioista.

Syyskokouksessa ei vahvistettu uutta kalajaostoa vuodelle 2022, koska Maa- ja metsätalousministeriö
ei vielä tuolloin ollut valinnut uusia kalaleader-ryhmiä.

2.6.

Henkilökunta ja toimitilat

Määrälliset tavoitteet
Toistaiseksi voimassa olevia työpaikkoja: 3htv
Määräaikaisia työpaikkoja: omat hankkeet
Tulokset
Toistaiseksi voimassa olevia työpaikkoja: 3
Määräaikaisia työpaikkoja: nuorisotyöntekijä 20% työaika
Henkilötyövuosia 2,58 maaseuturahaston ja kalatalousrahaston toimintarahoista, loppu työaika
omista hankkeista.
Yhdistyksellä oli vuodenvaihteessa 2020-2021 yhteensä 4 työntekijää.
Henkilökunta toimintavuonna
Minna Boström, toiminnanjohtaja; 100% työsuhde (Toimintaraha 2018-2020 -hanke jatkettu
vuodelle 2021, omat hankkeet Älykkäästi yhdessä, Yhdistysbarometri ja Strategiahanke).
Hanna Hermansson, hankeneuvoja, 100 % työsuhde (Toimintaraha 2018-2020 -hanke jatkettu
vuodelle 2021, kalatalousryhmän talousasiat, Nuoriso-Leader, omat hankkeet Älykkäästi yhdessä ja
Yhdistysbarometri)
Maria Saarinen, kalatalousaktivaattori, 100 % työsuhde (tulevaisuustyö, toimintaraha teknisestä
tuesta ja kotisivuhanke)
Nelli Salonen, nuorisohanketyöntekijä, 20% 1.4.2021-31.5.2022
Yhdistyksen toimisto oli Paraisilla osoitteessa Kauppiaskatu 18, missä koko henkilökunta
työskentelee. Vuoden aikana olemme myös ottaneet käyttöön etätyömahdollisuuden.
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3. Toiminta
3.1.

Hallinto

Yhdistyksen hallinto rahoitetaan ns ”Hallinto-hankkeiden” kautta, jotta toimintaryhmä voi hoitaa
perustehtäviään. Vuonna 2021 rahoitus tuli hallintohankkeesta ”Toimintaraha 2018-2020” ja
kalatalouden aktivointihankkeesta 4 ”Kansallinen verkosto paikallisten toimintaryhmien toiminnan
edistämiseksi / Saaristomeren kalatalousryhmä”.
3.2.

Hanketoiminta

3.2.1. Hankkeiden käsittely ja seuranta
Vuonna 2021 saatiin siirtymäkauden rahoitusta ja hankehaku oli auki koko vuoden. Hankemäärä oli
linjassa uosittaiseen rahoituskehykseen, ja meilkein koko kehys sidottiin. Seitsemän hanketta sai
rahoitusta ELY-keskuksen päätöksillä vuonna 2021. Pari hanketta hyväksyttiin hallituksen
kokouksessa syksyllä 2021 mutta lopulliset päätökset niistä tulee vasta keväällä 2022 vuoden 2022
kehyksestä.
3.2.2. Tärkeysjärjestys vuoden aikana
Keväällä 2021 valmistettiin hakemus ensimmäiseen uuden kauden hakuun. Hakemus jätettiin
toukokuussa ja tulokset saatiin syksyllä. Yhdistys sai hakemuksesta arvosanan vihreä, mitä tarkoittaa
että kokonaisuus oli hyvä. Arviointikomitea ehdotti muutamia muutoksia, lähinnä aluekuvaukseen ja
SWOt-analyysiin. Marraskuussa aloitettiin strategiahanke käytännön strategiatyötä varten. Siihen
kirjataan toiminnanjohtajan työaikaa (40%). Koko vuoden tehtiin myös toimintaryhmän perustyötä,
aktivointia ja rahoitusneuvontaa. Huhtikuussa palkattiin hanketyöntekijä nuorisotyön aktivointiin
(20%). Henkilöstö on myös aktiivisesti osallistunut koulutuksiin, seminaareihin ja yhteistyö- sekä
ohjausryhmiin, jotka tänä vuonna pääsääntöisesti järjestettiin etänä. Kalatalousryhmän tärkein
tehtävä oli uuden strategian valmistelu.

3.2.3. Yhdistyksen omat hankkeet
Yhdistyksellä on kolme omaa hanketta maaseuturahaston omasta rahoituskehyksestä. Yksi oma
hanke jossa kehitetään yhteistyötä Ahvenanmaan ja Länsi-Uudenmaan kanssa (Älykkäästi yhdessä),
teemahanke jota yhdistys hallinnoi mutta jossa tuetaan yhdistysten pieniä investointeja (SMILe –
Pienet investoinnit elinvoimaiselle maaseudulle), sekä hanke jossa kartoitetaan alueen yhdistysten
tilannetta (Yhdistysbarometri). Strategiahanke rahoitetaan siirtymäkauden toimintarahasta, ja toimii
1.11.2021-31.12.2022, mutta toteutus on pääasiallisesti toukokuu 2022 loppuun. Syksyllä hallitus
hyväksyi Nuori Yrittäjä rahoituksen, jossa nuoret voivat hakea rahoitusta oman kesätyön
järjestämiseen aloittamalla yritystoimintaa.
Kalapuolella toteutettiin kahta omaa hanketta; Saaristomeren kalatalousryhmän tulevaisuustyö
(ryhmän omasta kehyksestä) ja Aktivointihanke 4 (Euroopan meri- ja kalatalousrahaston teknisestä
tuesta). Molemmissa hankkeissa oli aktivaattorille 4 kk palkka vuodelle 2021.
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Aktivointihankkeen 4 avulla varmistettiin Saaristomeren kalatalousryhmän toiminta ja
kalatalousstrategian 2014-2020 toteutuminen vuoden 2021 loppuun saakka.
Tulevaisuustyö-hankkeessa arvioitiin Saaristomeren kalatalousryhmän nykyisen työn onnistumista,
selvitettiin Saaristomeren elinkeinokalatalouden nykytila ja suunniteltiin tulevaa ohjelmakautta.
Tavoitteena oli laatia Saaristomerelle kalatalousstrategia vuosille 2021-2027.

3.2.4. Hanketilastoa
Siirtymäkauden hankkeet raportoidaan Maa- ja metsätalousministeriölle vasta vuoden 2022 jälkeen.
Siksi tämä toimintakertomus ei sisällä vuosiraporttia vuodelta 2021 liitteenä. Alla lyhyesti vuonna 2021
rahoitettujen hankkeiden tiedot.

Painopiste

Hankemäärä

Asuminen ja
ympäristö

3

Julkinen
rahoitus, €
77 222,91

Työ

2

138 523,85

Palvelut

2

82 777,78

Yhteisöllisyys
Yhteensä

0
7

298 524,54

3.3.

Hanketyyppi

Kehitys

2 kehityshanke, 1
yleishyödyllinen
investointi
2 Yritystuki,
investointi

vesihuolto,
luontoreitit,
näköalatorni
B&B, antiikkikauppa,
ympärivuotinen
ravintolatoiminta
Yleinen laituri,
infrastruktuuriselvitys

1 kehityshanke, 1
yleishyödyllinen
investointi

Koulutus

Henkilökunnan ja hallituksen jäsenten koulutus tapahtui lähinnä ELY-keskuksen, Maa- ja
metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja Maaseutuverkostoyksikön tilaisuuksissa. Tämän lisäksi
henkilökunta on osallistunut eri seminaareihin ja vastaaviin. Koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin
osallistuminen käy ilmi hallituksen pöytäkirjoista.
3.4.

Yhteistyö

Yhdistys on ylläpitänyt yhteyksiään Varsinais-Suomen eri yhteistyökumppaneihin. Tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita olivat naapuritoimintaryhmät (sekä ns. LEPO-ryhmä johon lisäksi osallistyy
ELY-keskus ja VS Kylät) Varsinais-Suomessa. Myös yhteistyö Pyhäjärvi Leaderin kanssa jatkui, sekä
yhteistyö Lokalkraft Ålandin ja Leader Pomovästin kanssa jatkui. Kunnat, ELY-keskus ja VarsinaisSuomen liitto olivat muut keskeiset yhteistyökumppanit toimintavuonna 2021.
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Kalatalousryhmällä on laaja yhteistyöverkosto, jossa tärkeimpiä kumppaneita ovat Suomen muut
kalatalousryhmät, kunnat, alueelliset kalatalouskeskukset, Saaristomeren kalatalousalueet,
Saaristomeren tutkimuslaitos, Saaristomeren biosfäärialue, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry,
Suomen kalankasvattajaliito ry, Luonnonvarakeskus, Pro Kala ry, Kalatalouden keskusliitto sekä
Suomen Riistakeskus. Kansainvälisiä suhteita kalatalousryhmällä on erityisesti Ruotsiin, Tanskaan ja
Viroon (mm. kalatalousryhmät Ruotsissa ja Virossa, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms
Universitets Östersjöcentrum, Marint centrum i Simrishamn, Danmarks tekniska universitet DTU
Aqua).

3.5.

Tiedotus ja markkinointi

Määrälliset tavoitteet
Aktivointi ja tiedotustilaisuuksia: 5 kpl. per vuosi, osallistujia 50 kpl/vuosi
Ryhmästä tai sen hankkeista kertovien lehtiartikkeleiden määrä: 30/vuosi
Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa: Lisäys 100 henkilöä per vuosi, lähtötaso 200 henkilöä.
Kävijöitä verkkosivuilla: 800
Tulos
Yhdistys oli mukana 9 tilaisuudessa missä kerrottiin yhdistyksen toiminnasta. Yhteensä näissä
tilaisuuksissa oli n. 130 henkilöä. Koronatilanne vaikutti tilaisuuksien järjestämiseen sekä keväällä että
syksyllä.
Yhteydet tiedotusvälineisiin olivat ajankohtaisia varsinkin yhteistyössä Haloo maaseutu viestintähankkeen kanssa. Vuoden aikana paikallisissa lehdissä kirjoitettiin rahoittamistamme
hankkeista (ainakin 34 kpl artikkelia), sisältäen sekä käynnissä olevia hankkeita että päättyneitä
hankkeita.
Yhdistys julkaisi oman uutiskirjeen kaksi kertaa vuoden aikana, huhtikuussa ja marraskuussa.
Sosiaalisen median kanavat ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi yhdistyksen päivittäisessä
tiedonvälityksessä. Seuraajamäärämme sosiaalisissa medioissa kasvaa vakaasti. Facebook on
keskeisin tiedonvälityksen kanavamme. Yhdistyksellä oli yhteensä 707 seuraajaa sen sosiaalisen
median kanavissa (tilanne 31.12.2020, lisäys 102 edelliseltä vuodelta). Kotisivulla oli 5674 kävijää.
Vuosi oli poikkeuksellinen korona-epidemian takia, ja siksi kalatalousaktivaattorilla oli vuoden aikana
vainmuutama tilaisuus , joissa kerrottiin kalatalousryhmän toiminnasta. Kalatalousryhmän facebooksivuja päivitetään aktiivisesti, ja vuoden 2021 lopulla sivuilla oli 1836 seuraajaa.
3.6.

Yhteydet viranomaisiin

Yhteyksiä viranomaisiin ylläpidetään pääsääntöisesti päivittäisen työn kautta.
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3.7.

Arviointi

Laatutyössä jatkettiin yhteistyötä Leader Pyhäjärviseudun kanssa, sekä jatkettiin yhteistyötä
Lokalkraft Ålandin ja Leader Pomovästin kanssa.

3.8.

Muu toiminta

Hallituksen pöytäkirjoista käy ilmi, että yhdistys on ollut edustettuna eri tilaisuuksissa.
Toiminnanjohtaja Minna Boström oli jäsenenä seuraavissa:
- Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto
- Haloo maaseutu ohjausryhmä
- Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden (Maaseutuverkoston teemaryhmä)
Kalatalousaktivaattori oli ohjausryhmän jäsenenä Varsinais-Suomen liiton hankkeessa ”VarsiFood Varsinais-Suomen ruokaketjusta älykkäitä ja ilmastoviisaita tulevaisuuden ruokaratkaisuja”.

4. Talous
4.1.

Tilinpäätös ja tilikauden tulos

Tilikauden tulos näyttää ylijäämää 11 502,23 €. Ylijäämä ehdotetaan siirrettävän voitto- ja
tappiotilille.
Ylijäämä johtuu siitä että Svenska kulturfondenin hankeavustus 3699,97 € kuuluu vuodelle 2021
hankkeelle Yhdistysbarometri. Kalanjalostusyritys Hätälä Oy:n kampanjasta ”Kalastajalle kiitos”
kertyneistä varoista Leaderryhmä sai 10 000 euron avustuksen ammattikalastuksen kehittämiseen,
jonka käytöstä Saaristomeren kalaleader myöhemmin päättää. Trondheimin hankkeen miinustulos
vähensi lopullista ylijäämää.
4.2.

Hallinto

4.2.1. Kausi 2014-2020 ja siirtymäkausi 2021-2022 (maaseutuohjelma)
Yhdistykselle on myönnetty koko ohjelmakautta varten hallinnointiin (toimintaraha) indikatiivisesti
792 000 €. Toimintarahan osuus koko kehyksestämme (3 600 000 €) on 22%.
Toisessa kehystarkistuksessa saatiin lisää toimintarahaa 58 750 € (EU+valtio+kunta).
Vuonna 2021 käytettiin 105 127,70 €, josta kirjattiin toimintaan 76 816,79 €, aktivointiin 11 906,30 €
ja flat rate -kustannuksiin 16 404,61 € euroa maaseutuviraston toimintarahan kustannusjakoohjeistuksen mukaisesti.

4.2.2. Kausi 2014-2020 (kalatalousohjelma)
Yhdistykselle oli myönnetty koko ohjelmakautta varten 1 000 000 € Euroopan Meri- ja
kalatalousrahastosta (EMKR), minkä lisäksi ohjelmaan sisältyi kuntarahaa vuositasolla 22 750 €. Koska
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Vehmaa ei enää ohjelmakaudella 2021-2027 osallistu ohjelmaan, summa on 22 000€ vuodesta 2021
lähtien. Strategian mukaan palkat ja palkkojen sivukulut katetaan EMKR:n kautta haettavasta
aktivointihankkeesta ja hallinnolliset kustannukset kuntarahasta. EMKR-osuudesta korkeintaan 25%
voidaan käyttää aktivointiin (palkkakustannukset). Vuonna 2021 aktivointikustannuksia
syntyi kalataloushankkeille yhteensä 38 823,71 €. Kustannuksia muusta hallinnosta syntyi 26 958,75
€. Tämä summa kirjattiin tuloksi kuntarahaosuudesta.
Vuonna 2021 kuntarahoja käytettiin myös Saarisen palkkaan (hanke Kotisivut, hallituksen päätös),
jonka seurauksena kuntarahaosuus on suurempi kuin tavallisesti. Kalatalousohjelmassa toteutettiin
vuonna 2020 oma opintomatkahanke Trondheimin kalastusmessut, mutta matka ei toteutunut
koronapandemian takia. Matkan valmistelusta koituneista kustannuksista tehtiin maksuhakemus
2021, ja yhdistykselle maksettiin 70% syntyneistä kustannuksista. Koska omarahoitusosuutta
(osallistujamaksut) ei kertynyt matkan peruuntumisen vuoksi, hanke teki miinustuloksen 3112,17 €.
4.2.3. Nuorisoleader
Nuoriso-leaderin hallintokustannukset olivat 10 589,66 €. Tämä summa kirjattiin tuloksi
kuntarahaosuudesta. Kuntarahoista maksettiin 1169 € tukea kahdelle hankkeelle vuonna 2021.

4.3.

Hankerahoitus

Ryhmälle myönnettiin siirtymäkaudelle 2021-2022 hankerahoitusta yhteensä 736 250 € julkista tukea
(EU+valtio+kunta) Tästä vuodelle 2021 myönnettiin 332 500 € (sisältäen kuntarahan).
Uudelleenbudjetoituja valtuuksia hankkeista, jotka ovat toteutuneet puoltosummaa pienemmillä
kustannuksilla ja ylijäämää edelliseltä vuodelta joka siirreettin vuodelle 2021 oli 1828,63 EU ja
17 028,59 valtion rahoitusta. Koska EU rahoitus on rajoittava osuus (EU.n osuus 42%) niin siirtyvät
varat hankkeisiin oli yhteensä 4353,88 (EU+valtio+kunta).
Hallitus käsitteli yhteensä 7 hakemusta, joista 7 kpl sai myönteisen puoltopäätöksen. Yhdistys puolsi 7
hankkeelle yhteensä 298 524,54 €. Tämän lisäksi tulee yksityinen rahoitus.
Vuodelle 2022 siirtynyt rahoituskehys, jota voi käyttää hankkeisiin, oli yhteensä 33 978,76 € (sis.
kuntaosuudet).
Kalatalousryhmä puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle yhteensä 108 688,20 €. Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston tukiosuuden lisäksi hankkeisiin on sidottu yksityistä rahoitusta, joka on ollut
keskimäärin 20% hankkeiden kokonaiskustannuksista.
4.4.

Kuntien rahoitusosat (maaseutuohjelma)

Yhdistys perii kunnilta vuosittain kuntaosuutta LEADER -toimintaan 5,00 € asukasta kohti. Vuonna
2021 tätä ns. kuntarahaa perittiin yhteensä 113 380 €. Yhdistys maksaa hankkeiden kuntaosuudet
suoraan hakijoille, toisin kuin EU- ja valtionosuudet (jotka maksetaan ELY-keskuksesta). Vuonna 2021
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maksettiin hankkeisiin liittyviä kuntaosuuksia yhteensä 104 814,49 € (omat hankkeet + alueiden
väliset hankkeet tuensiirtoina + toimintaraha).
4.5.

Kuntien rahoitusosat (kalatalousohjelma)

Yhdistys perii kunnilta vuosittain kuntaosuutta strategian mukaisen taulukon mukaan, jossa jokaiselle
kunnalle on laskettu erillinen vuosittainen summa. Kokonaissumma uudella ohjelmakaudella 20212027 vuositasolla on 22 000 €. Kuntaosuuksilla katetaan kalataloustoiminnan hallintokustannuksia.
Kokonaissumma, joka käytettiin vuonna 2021, oli yhteensä 26 958,75. Aikaisempina vuosina käytetty
määrä on ollut keskimäärin noin 15 500 €, mutta vuonna 2021 toteutettu kotissivuhanke nosti
kustannuksia.

4.6.

Yhdistyksen yksityiset varat

Yhdistyksellä ei ole ollut varsinaista yksityistä toimintaa koko toiminta-aikanaan.
Yksityiset varat koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista, korvamerkitystä hankerahoituksesta yksityisistä
lähteistä, kuten rahastoista, korkotuloista, sekä omien hankkeiden ylijäämästä (flatrate/yleiset
kustannukset malli).
Yksityiset kustannukset muodostuvat pääasiassa niistä yhdistyksen omien hankkeiden yksityisistä
rahoitusosuuksista siltä osin, kun ei olla saatu rahastovaroja tai muuta ulkopuolista rahoitusta tai
silloin, kun kustannuksia ei ole hyväksytty maksatuspäätöksissä. Yksityiset kustannukset pyritään
kattamaan ulkopuolisella rahoituksella (esim. rahastot).

5. Loppusanat
Vuosi 2021 oli kaksivuotisen siirtymäkauden (2021-2022) ensimmäinen vuosi. Uuden kauden
odotetaan alkavan vuonna 2023. Siirtymäkausi on iso parannus aikaisempiin ohjelmakausivaihdoksiin
verrattuna, koska hankerahoitukseen ei ole nyt tullut katkosta. Koko vuonna uuden kauden
valmistelut ovat olleet keskeinen tehtävä. Yhdistys on myös palkannut osa-aikaisen
nuorisotyöntekijän aktivoimaan nuorisotyötä, ja kalatalouspuolella on ollut tärkeä vuosi, kun uuden
kauden rahoitushakemus jätettiin syksyllä 2021. Tämän lisäksi moni oma hanke on alkanut tai
jatkunut, ja hankeaktivointi ja tuki on jatkunut melkein normaalisti. Ainoa poikkeus on ollut
koronatilanteen jatkuminen, jonka seurauksena moni kokous on pidetty etänä, ja olemme myös
joutuneet hakemaan jatkoaikaa moniin hankkeisiin, jotta toimenpiteet saadaan tehtyä. Etätyö on
sujunut hyvin, tänä vuonna siihen oli jo hyvät rutiinit.
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