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Syyskokoukselle 11/2015

Yleistä
Yhdistyksen päätehtävä on toimia paikallisena toimintaryhmänä. Yhdistys toteuttaa
LEADER-strategiaansa ”Saaristo – Aktiivista hyvinvointia” ja LEADERkalatalousstrategiaansa ”Saaristomeren kalatalousstrategia – Vastuullisesti tuotettua
kalaa lähivesiltä” vuosina 2014-2020. Vuonna 2016 jatketaan yhdistyksen päätehtävän
toteuttamista; eli LEADER-toiminnan toteuttamista maaseuturahoituksen, sekä myös
kalatalousrahoituksen puitteissa.
Vuonna 2016 toteutetaan uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014-2020 käytännön toimenpiteitä. Tämän ohjelmankauden toteuttamiseksi
yhdistys jätti vuonna 2014 sisään uuden strategiansa joka hyväksyttiin tammikuussa
2015. Aktivointi- sekä tiedonvälitystoimet aloitettiin tammikuussa 2015 uudella noin
kolmivuotisella toimintarahahankkeella. Keväällä 2015 hanke- ja yritystukien haku
aukesi. Vuonna 2016 jatketaan aktivointi- ja tiedonvälitystoimia uuden
toimintarahahankkeen puitteissa, lähtien siitä, että toiminnassa ei enää ole kauden
aloituksesta johtuvia rajoitteita tai vanhan kauden sulkemiseen liittyviä työllistäviä
sulkemistoimenpiteitä.
Yhdistys toteuttaa myös lokakuussa 2015 hyväksyttyä kalatalouden toimintaryhmän
strategiaansa ”Vastuullisesti tuotettua kalaa lähivesiltä”, joka jätettiin sisään
ministeriöön kesällä 2015. Vuonna 2016 kalatalousohjelman aktivoinnin
toteuttamisessa on ensimmäinen kokonainen vuosi ja hankehaut- sekä
hankekäsittelyt lähtevät myös todenteolla käyntiin vuoden 2016 alussa.
Vuosi 2016 tulee olemaan ensimmäinen vuosi jolloin toteutamme täysin ja pelkästään
uuden ohjelmakauden toimintaa. Vanhan ohjelmakauden osalta voi jokunen
loppuraportti vielä tulla kyseeseen vuoden 2016 puolella. Uuden kauden osalta
tiedonvälitys ja aktivointi hanketoimintaan tulevat olemaan painopisteinä.
Erityistoimenpiteistä vuodelle 2016 voi myös mainita että uuden hanketyökalun
Hyrrän koulutus tulee viemään aikaa ja yhdistys pyrkii luomaan toimintamalleja jotka
helpottavat eritasoisia hankehakijoita käyttämään sähköistä hankehakujärjestelmää.
Yhdytys tulee myös panostamaan uusien työntekijöidensä perehdyttämiseen ja työssä
viihtymiseen.
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Henkilöstö ja hallinto
Henkilöstö:
- toiminnanjohtaja; kokonaisvastuu yhdistyksen toiminnasta sekä aktivointi,
hankeneuvonta ja –ohjaus, raportoinnin seuranta, kotisivujen kehittäminen ja
päivittäminen, mahdollisten omien hankkeiden koordinointi.
- hankeneuvoja; hankerekisteri ja tilastointi, rahaliikenne, hankeneuvonta (aloitetut
hankkeet/maksatushakemukset), käännökset sekä muut toimistotehtävät ja
mahdollisten omien hankkeiden koordinointi.
- kalatalousaktivaattori; toiminnallinen vastuu kalatalousryhmän toiminnasta sekä
aktivointi, hankeneuvonta ja –ohjaus, raportoinnin seuranta, kotisivujen
kehittäminen ja päivittäminen, mahdollisten omien hankkeiden koordinointi.
- tuntisiivooja
- jatkuvat ostopalvelut: kirjanpito ja palkanlaskenta.
Tilat: Yhdistyksellä on toimisto Paraisilla.
Hallitus: 6-7 kokousta. Hallituksen työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.
Kalataloustyöryhmä: 4-6 kokousta
Jäsenet: Yhdistys pyrkii jatkuvasti hankkimaan uusia jäseniä johtuen Leaderkriteereistä, joissa painotetaan yhdistyksen toiminnan vahvaa paikallislähtöisyyttä ja
jäsenistön riittävää suuruutta. Suunnitelmia yhdistystoiminnan kehittämiseksi
viedään eteenpäin edelleen. Tavoitteena on nostaa nykyistä jäsenmääräämme.
Jäsenkirje (yhdistyksen Newsletterin erikoisnumero) lähetetään vähintään 2 kertaa
vuodessa, ainakin kevät- ja syyskokouskutsujen yhteydessä. Vuotuinen jäsenmaksu
pysyy 10 eurossa.

Hanketoiminta
Toiminta: Tiedottamista, hankkeiden aktivointia ja ohjausta, hankehakemusten
käsittelyä, maksatukset ja raportointi, yhteistyö muiden toimijoiden ja
toimintaryhmien kanssa, kotisivujen päivitys, hankevetäjien, henkilökunnan ja
hallituksen koulutus, erityisesti ilmaisten ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston (MAVI)
tilaisuuksien puitteissa. Sisäistä koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lisäksi muita
toimintaryhmän työhön liittyviä toimintoja.
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Hankeaktivointi: Tapahtuu hallintohankkeiden, eli uuden ohjelmakauden
ensimmäisen toimintarahan ja kalatalousryhmän toimintarahan puitteissa. Aktivointi
on
päämäärähakuista.
Hankehakemusten
soveltuvuus
omaan
kehittämisohjelmaamme on tärkein valintakriteeri. Aktivoinnissa painotetaan
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erityisesti
alueidenvälisiä
hankkeita,
uudenlaisia
ratkaisumalleja
ja
kalataloustoimijoiden yhteistyön luomista. Aktivointitilaisuuksien yhteydessä tulee
edelleen panostaa laatuun määrän sijasta; taataksemme sen, että tavoitamme oikeat
ihmiset (sen sijaan, että tavoittaisimme mahdollisimman paljon ihmisiä), täytyy
tulevien informaatiotilaisuuksien suunnitteluun panostaa runsaasti aikaa ja energiaa.
Yhteistyö muiden Leader-ryhmien kesken sekä alueellisesti että valtakunnallisesti on
tärkeä osa aktivointitoimintaamme. Erityisesti tulee panostaa yhteistyöhön muiden
suomalaisten ruotsin-/kaksikielisten Leader-ryhmien kanssa, sekä jatkaa LounaisSuomen Leader-ryhmien välistä yhteistyötä. Lehti-ilmoittelu muodostaa täydentävän
osan hankeaktivointikokonaisuudessamme.
Muu tiedotustoiminta: Yhdistys julkaisee edelleen kaksikielistä Newsletteriä, joka
jaetaan sähköisesti kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Svenska
Studiecentralenin viikkotiedotetta käytetään jatkossakin kanavana tavoittaaksemme
erityisesti suomenruotsalaisen väestönosan. Staattinen tieto löytää nettisivuiltamme.
Yhdistys käyttää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia; etupäässä Facebookia
yleisenä infokanavana ja keskustelufoorumina, Twitteriä maaseudun kehittämiseen
liittyvien uutisten jakamiseen ja Instagramia saariston kehityksen visualisoinnissa.
Toiminnan painopisteet:
- Hankeaktivointi
- Tiedotustoimet
- Markkinointi ja profiloituminen (Leader-brandi alueellisesti yhteistyössä LEPOryhmän kanssa)
- Uusien ja käynnissä olevien hankkeiden koulutus ja ohjaus.
- Oman toimintamme laajapohjainen yhteensovitus toimintamalliin jossa
toteutamme sekä maaseuturahaston, että myös kalatalousrahaston kautta
rahoitettavia hankkeita. Tämän toiminnan tarkoituksena on myös luoda enemmän
kokonaisvaltainen kehittämisote koko saaristo-alueella.
- Laatukäsikirjamme seuraaminen ja tarvittaessa päivittäminen
Omat hankkeet
Yhdistys pohjaa toimintansa seuraaviin hankkeisiin :
- Toimintaraha, hanke 1 2015-2017 (julkinen tuki 100%)
- Kalatalousohjelman toimintaraha, hanke 1 2015-2016 (julkinen tuki 100%)

Rahoitus
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Hankerahoitus:
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Henkilöstöbudjettimme vuonna 2016 rahoitetaan lähtökohtaisesti em. Toimintaraha
–hankkeiden kautta.
Henkilöstö
koostuu
toiminnanjohtajasta
ja
hankeneuvojasta
sekä
kalatalousaktivaattorista. Kalatalousohjelman aloitus ja nykyisen toimistosihteerin
eläkkeelle jääminen loppuvuonna 2015 johtaa uusiin rekrytointeihin, joiden on
tarkoitus olla tehtyjä kun vuosi 2015 vaihtuu vuodeksi 2016. Hallintoomme
myönnetyillä varoilla voidaan laskennallisesti rahoittaa keskimäärin 2,5-3 htv koko
ohjelmakauden 2014-2020 aikana. Henkilöstön palkkoja voidaan tarvittaessa
mahdollisuuksien mukaan jyvittää muille, ulkopuolisesti rahoitettaville hankkeille.
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