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1.

Yleistä

Vuoden pääasiallisena tavoitteena oli aloittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 20142020 toteuttaminen eli jakaa Leader-rahoitusta omaan ”Skärgården - Aktivt välmående / Saaristo –
Aktiivista hyvinvointia” –strategiaan perustuviin toimenpiteisiin.
Yhdistys teki myös työtä sen eteen, että Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä voisi aloittaa
toimintansa. Kalatalousryhmätoiminta on osa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen
toimintaohjelmaa 2014–2020. Yhdistyksen tavoitteena oli työstää strategia ”Vastuullisesti tuotettua
kalaa lähivesiltä / Ansvarsfullt producerad fisk från närvattnen” hyväksyntää varten vuonna vuonna
2015.
Tavoitteena oli lisäksi viedä loppuun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013
toteuttaminen yhdistyksen kehittämisohjelman ”Lätta Ankar! Keula Kohti Saaristo! puitteissa. Vuonna
2015 maksettiin viimeiset kuntarahat, jotka liittyvät kauden 2007-2013 toteutukseen.
Toimintasuunnitelman painopistealueet:
-

Raportointi
Ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 konkreettiset toimet (tiedotus, koulutus, hankkeiden
käsittely)
Kalatalousryhmätoiminnan aloittaminen

Lisätietoa hanketilastosta ja hallituksen jäsenistä löytyy Toimintaryhmän vuosiraportista MMM:lle 2015
(Liite 1).
2.

Hallinto

2.1.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano kolmikantaperiaatteen mukaan:
VAKINAINEN JÄSEN
Julkisen sektorin edustajat
Blomberg Teresia, Parainen
Eklund Tomas, Parainen
Ivars Sven, Kimitoön
Järjestöjen edustajat
Kulla Magi, Taalintehdas / Rosenqvist AnnaLisa, Taalintehdas
Hermansson Hanna, Parainen
Aaltonen Jyrki, Kustavi
Yksityishenkilöiden edustajat
Bergqvist Sara, Nauvo
Rinne Jere, Kemiö
Gröning Janne, Iniö

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Söderlund Nina, Parainen
Laurén Fredrik, Kemiönsaari
Herhi Kari, Kustavi
Paulin Sinikka, Kemiö
Bonnevier Katja, Korppoo
Villanen Erik, Kustavi
Lehtola Olavi, Parainen
Lindroos Anne, Kemiö
Mattson Helge, Houtskari

Hallituksen jäsenten kytkennät eri järjestöihin käyvät ilmi liitteestä 1. (vuosiraportti)
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jyrki Aaltonen ja varapuheenjohtajana Tomas Eklund.
Toiminnanjohtaja Emil Oljemark toimi hallituksen sihteerinä.
Hallitus kokoontui kaikkiaan 7 kertaa vuoden aikana: ISB:n toimisto, Pargas (10 hallituksen
jäsentä/varajäsentä läsnä); Villa Lande, Kemiö (6); Juhlatila Maininki, Kustavi (6) ; Kamu, Parainen (7), ;
L’Escale, Nauvo (7); Paraisten kotiseutumuseo, Parainen (7); Sagalund, Kemiö (7). Vakinaiset ja
varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin samanaikaisesti.
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2.2.

Hallituksen työryhmä

Hallituksen työryhmä muodostui seuraavista henkilöistä: Puheenjohtaja Jyrki Aaltonen sekä hallituksen
jäsenet Tomas Eklund, Sven Ivars ja Kari Herhi. Toiminnanjohtaja ja muut henkilökunnan edustajat
täydensivät työryhmää. Työryhmä kokoontui vuonna 2015 kaikkiaan kolme kertaa sähköiseen
kokoukseen (GoogleDrive:in välityksellä). Lisäksi työryhmä saattoi antaa etukäteiskommentteja
käsiteltäviin asioihin sähköpostin välityksellä. Hallitus nimesi lokakuussa rekrytointiryhmän, joka
koostui seuraavista henkilöistä: Jyrki Aaltonen, Tomas Eklund ja toiminnanjohtaja Emil Oljemark.
Rekrytointiryhmä valmisteli hallitukselle rekrytointiasioiden valmistelun.
2.3.

Tilintarkastajat, kirjanpito ja maksuliikenne

Yhdistyksen tilintarkastaja (varatilintarkastaja) oli Kari Niukko (KPMG Wideri.) Kirjanpidon ja
palkanlaskun hoiti Rantalainen Ab/Gunilla Storgård ostopalveluna. Maksuliikenteen hoiti yhdistyksen
henkilökunta Internetin välityksellä.
2.4.

Jäsenistö ja yhdistyksen kokoukset

Vuoden alussa rekisteröitiin 10 uutta jäsentä yhdistykseen, ja yhdistyksen sääntöjen mukaan 12 jäsentä
rekisteröitiin eronneeksi. Yhdistyksellä oli kaikkiaan 59 jäsentä 31.12.2015, joista 24 henkilöjäsentä, 33
järjestöjäsentä ja 2 kuntajäsentä.
Kevätkokous pidettiin 27.4.2015 Juhlatila Mainingissa Kustavissa. Kaikkiaan 9 henkilöä osallistui.
Syyskokous pidettiin 24.11.2015 Sagalundin museon Falla-rakennuksessa Kemiössä, kaikkiaan 7
henkilöä osallistui. Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksessa valittiin
kalatalouden toimintaryhmälle ohjausryhmä vuodelle 2015. Ohjausryhmän jäseninä toimivat seuraavat
henkilöt.

Julkinen sektori

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Wilhelm Liljeqvist

Heikki Liede

Olli-Pekka Mäki

Lasse Lehtonen

Kari Herhi

Taito Ylhäinen

Olavi Sahlstén

Timo Saarinen

Chris Karppinen

Olli Ylönen

Kaj Mattsson

Olav Granström

Olof Lerche

Antero Eloranta

Janne Antila

Paavo Kosonen

Mikko Pajula

Simon Strömsund

Järjestöt

Yksityiset

Ohjausryhmä kokoontui kerran vuonna 2015.
2.5.

Henkilökunta ja toimitilat

Määrälliset tavoitteet
Toistaiseksi voimassa olevia työpaikkoja: 3, joista naisia 2, henkilötyövuosina: 3.
Määräaikaisia työpaikkoja: Tulokset
Toistaiseksi voimassa olevia työpaikkoja: 3, joista naisia 2
Henkilötyövuosia 2,08.
Yhdistyksellä oli vuodenvaihteessa 2015-2016 yhteensä 3 työntekijää.
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Henkilökunta toimintavuonna
Anneli Hartiala, toimistosihteeri ja hankeassistentti, 100 % työsuhde (Toimintaraha 2011-2012 ja
Toimintaraha 2015-2017 -hankkeet)
Emil Oljemark, toiminnanjohtaja; 100% työsuhde (Toimintaraha 2011-2012 ja Toimintaraha 20152017 -hankkeet)
Hanna Hermansson, hankeneuvoja, 100 % työsuhde (Toimintaraha 2015-2017 -hanke)
Yhdistyksen toimisto oli Paraisilla (ns. Vanha kunnantupa), missä koko henkilökunta työskenteli.
3.

Toiminta

Katso toiminnanjohtajan vuosiraportti (liite 1).
3.1.

Hallinto

Yhdistyksen hallinto rahoitetaan ns ”Hallinto-hankkeiden” kautta, jotta toimintaryhmä voi hoitaa
perustehtäviään. Vuonna 2015 rahoitus tuli hallintohankkeesta ”Toimintaraha 2011-2012”, joka päättyi
30.4.2015 sekä uudesta hallintohankkeesta ”Toimintaraha 2015-2017”, joka tuli vireille 16.1.2015.
3.2.

Hanketoiminta

3.2.1.

Hankkeiden käsittely ja seuranta

Vanhan ohjelmakauden osalta hoidettiin sulkemistoimenpiteitä, ja viimeiset kuntaraha-osuudet
maksettiin vuoden aikana Ely-keskuksen maksatuspäätösten mukaisesti. Kevään aikana vahvistettiin
Suomen Leader-ryhmien myöntövaltuudet. Hankehaut avautuivat uuden kauden osalta 12.5.2015.
Vuoden 2015 aikana ei yksikään yhdistyksestä puoltolausunnon saaneista hankkeista saanut Elykeskuksesta viranomaispäätöstä. Koska vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi, kun uuden 2014-2020 kauden hankkeita käsiteltiin, hankemäärän vertailu aikaisempiin vuosiin on vaikeata. Kuitenkin voi
nähdä, että hankemäärä oli kohtalaisen hyvin linjassa strategisten tavoitteiden kanssa. Kasto
toiminnanjohtajan vuosiraportti 2015 (Liite 1). Hankekäsittelyssä arkistointi hankeasiakirjojen osalta
tapahtuu hakujärjestelmä Hyrrässä.
Henkilökunta osallistui ohjausryhmätyöhön niissä hankkeissa, joissa ohjausryhmä oli nimetty.
Hankeneuvontaa annettiin käynnistyneille hankkeille niiden edetessä.
3.2.2.

Tärkeysjärjestys vuoden aikana

Vuonna 2015 panostettiin paljon tiedotustoimenpiteisiin. Infotilaisuuksia pidettiin jokaisessa kunnassa,
ja verkkosivut uudistettiin täysin. Uuden hankehakujärjestelmä Hyrrän käyttöönotto ja sisäistäminen vei
myös aikaa. Hankekäsittelyperiaatteet ja uudet valintakriteerit hankkeille vahvistettiin.
Johtopäätöksenä voi sanoa, että vuosi 2015 oli vuosi, jolloin resursseja laitettiin varsinkin
hankeaktivointiin ja käsittelyyn.
Vanhan ohjelmakauden osalta vuoden aikana ei ollut erityisiä prioriteetteja. Sulkemistoimenpiteistä voi
mainita, että vanha toimintaraha käytettiin loppuun ja raportoitiin. Tämän lisäksi viimeiset vanhan
kauden hankkeet saivat loppumaksatuspäätöksensä ja kuntarahansa. Loppuvuonna yhdistys panosti
kahden rekrytointiprosessin toteuttamiseen ja toimistosihteerin työtehtävien siirtoon uudelle
hankeneuvojalle Hanna Hermanssonille. Toimistosihteeri Anneli Hartiala teki viimeisen työpäivänsä
toimistolla 31.12.2015.
3.2.3.

Yhdistyksen omat hankkeet

Yhdistys jatkoi kalatalousstrategian täydennystyötä, päämääränä tulla valituksi Saaristomeren
kalatalous-Leader-ryhmäksi kaudelle 2014-2020. Strategiaprosessin aikataulut olivat kuitenkin niin
myöhässä, että itse hakuprosessi kalatalouspuolen Leader-ryhmäksi siirtyi vuodelle 2015. Lokakuussa
2015 yhdistys sai päätöksen, että kalatalouden toimintaryhmästatus on myönnetty. Lokakuussa 2015
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jätettiin sisään kalatalouspuolen toimintarahahakemus ja rekrytointiprosessi aloitettiin. Marraskuussa
2015 palkattiin Maria Saarinen kalatalousaktivaattoriksi. Hänen työsuhteensa alkoi kuitenkin vasta
vuoden 2016 puolella.
3.2.4.

Hanketilastoa

Kts .Liite 1
3.3.

Koulutus

Henkilökunnan ja hallituksen jäsenten koulutus tapahtui lähinnä ELY-keskuksen, Maa- ja
metsätalousministeriön, Maaseutuviraston (MAVI), Maaseutuverkostoyksikön ja Suomen kylätoiminta
ry – Byaverksemhet i Finland fr (SYTY):n puitteissa. Tämän lisäksi henkilökunta on osallistunut eri
seminaareihin ja vastaaviin. Koulutus- ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen käy ilmi hallituksen
pöytäkirjoista.
Yhdistyksen sisäistä koulutusta järjestettiin hallituksen maaliskuun kokouksen yhteydessä, ja
loppuvuonna muutama hallituksen jäsen ilmoittautui hallituskoulutukseen, joka järjestettiin vuoden
2016 puolella. Toimistolla järjestettiin syksyllä 2015 myös nk. Hyrrä - koulutus uudesta hakutyökalusta.
3.4.

Yhteistyö

Yhdistys on ylläpitänyt yhteyksiään Varsinais-Suomen eri yhteistyökumppaneihin. Tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita olivat naapuritoimintaryhmät (ns. LEPO-ryhmä) Varsinais-Suomessa. Myös
yhteistyö maakuntarajan yli Satakuntaan jatkui toimintavuotena 2015. Varsinais-Suomen kyläasiamies
toimi linkkinä alueen toimintaryhmien välillä. Alueen kunnat, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen
maakuntaliitto olivat muut keskeiset yhteistyökumppanit toimintavuonna 2015.
Yhteydet kaksikielisiin toimintaryhmiin ja ruotsinkielisiin järjestöihin jatkuivat säännöllisellä
yhteydenpidolla ja yhteisesti toteutettavien/rahoitettavien hankkeiden suunnittelulla. Vuonna 2015 oli
I samma båt – samassa veneessä –ryhmän vuoro järjestää kaksikielisten Leader-ryhmien tapaaminen.
Tapaaminen järjestettiin Nauvossa syyskuussa 2015. Tapaamiseen osallistui 27 osallistujaa neljästä
Leader-ryhmästä.
Muita kansallisia yhteyksiä pidettiin yllä toimintaryhmätasolla erityisesti lukuisien yhteisten koulutusym. tilaisuuksien puitteissa sekä toiminnanjohtajien yhteistyöverkostolla.
Kansainvälisiä yhteyksiä luotiin alustavalla yhteydenotolla yhteen Leader-ryhmään Skotlannissa, ja
toiminnanjohtaja osallistui lokalekonomidagen –tapahtumaan Tukholmassa syyskuussa 2015.
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 järjesti keväällä 2015 infokiertueen toiminta-alueellaan. Tilaisuuksia oli yhteensä neljä, ja
yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 62.
Yhdistys osallistui myös paikallisten toimijoiden (kunnat, yhdistykset) järjestämiin tilaisuuksiin esim.
Åbolands Ungdomsförbundin, Suomen Saaristoverkkojen, sekä alueen kolme kunnan tilaisuuksiin.
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Hallituksen pöytäkirjoista käy ilmi yksityiskohtia niistä tilaisuuksista, joiden järjestelyissä yhdistys on
ollut mukana.
Yhdistys tiedottaa Leader -rahoituksesta myös ns. ”Fyrk”-sivuilla: http://fyrk.luckan.fi, jotka sisältävät
tietoa stipendeistä ja tuista.
Yhteydet tiedotusvälineisiin: Avustettiin Maaseutu Plus -lehteä sopivien juttuaiheiden löytämisessä.
Rahoitusmahdollisuuksista informoitiin varsinkin hakujen aukeamisen yhteydessä keväällä 2015.
Vuoden aikana paikallisissa lehdissä kirjoitettiin lukuisista (noin 15 kpl) rahoittamastamme tämän ja
päättyneistä viime ohjelmakauden hankkeesta.
Yhdistys julkaisi oman ns. Newsletterin 2 kertaa vuoden aikana, loppukeväästä ja joulukuussa.
Uutiskirje jaettiin hallitukselle ja muille keskeisille yhteistyökumppaneille sähköpostitse ja julkaistiin
myös yhdistyksen kotisivuilla. Uutiskirje on hallituksen jäsenten ja henkilökunnan työväline tiedon
levittämisessä. Nettisivujen ja sosiaalisen median seurannan työkaluja asennettiin vuoden 2015 aikana.
3.6.

Yhteydet viranomaisiin

Yhteyksiä viranomaisiin ylläpidetään pääsääntöisesti päivittäisen työn kautta.
3.7.

Arviointi

Leader-metodin arviointia ja kehittämistä on toimintavuonna 2015 edelleen pohdittu Leadertoimintaryhmien yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Toimintaryhmämme on osallistunut tähän työhän
näissä puitteissa. Yhdistyksen laatukäsikirjan ensimmäinen versio hyväksyttiin hallituksen maaliskuun
kokouksessa.
3.8.

Muu toiminta

Hallituksen pöytäkirjoista käy ilmi, että yhdistys on ollut edustettuna eri tilaisuuksissa.
Toiminnanjohtaja Emil Oljemark oli jäsenenä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa, varajäsenenä
maakunnan yhteistyöryhmässä ja jäsenenä maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaostossa.
4.

Talous

4.1.

Tilinpäätös ja tilikauden tulos

Tilikauden tulos näyttää ylijäämää 217,28 €.
Yli/alijäämä ehdotetaan siirrettävän voitto- ja tappiotilille.

4.2.

Hallinto

4.2.1. Kausi 2007-2013
Yhdistykselle myönnettiin alun perin koko ohjelmakautta varten hallintorahaa indikatiivisesti 675 900€.
Toimintarahan osuus koko kehyksestämme (4 096 3000€) oli 16,5%. Toimintaryhmällemme myönnettiin
vuoden 2010 hakemuksen perusteella (joka vahvistettiin vuonna 2011) lisäkehystä siten, että uusi
kokonaiskehys on 4 505 900 euroa, josta toimintahan osuus on 825 900 euroa (18,3%). Vuonna 2012
saimme vielä ylimääräisen korotuksen (46 000e) toimintarahaamme. Tämä tarkoitti, että meillä oli
käytettävissä yhteensä 871 900 € toimintamme rahoitukseen. Kun toimintarahakausi päättyi 30.4.2015,
toimintarahakiintiöstä oli käytetty 869 800,35€. Tämä summa sisältää vanhaan kauteen kohdistuvat
loma-ajan kustannukset, jotka haettiin maksuun elokuussa 2015.
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4.2.1. Kausi 2014-2020 (maaseutuohjelma)
Yhdistykselle on myönnetty koko ohjelmakautta varten hallintorahaa indikatiivisesti 792 000€.
Toimintarahan osuus koko kehyksestämme (3 600 000 €) on 22%. Vuoden 2015 lopussa olimme
käyttäneet 108 422,37 € euroa, josta kirjattiin toimintaan 95064,61 euroa ja aktivointiin 13357,76 euroa
maaseutuviraston toimintarahan kustannusjako-ohjeistuksen mukaisesti.
4.2.1. Kausi 2014-2020 (kalatalousohjelma)
Yhdistykselle on myönnetty koko ohjelmakautta varten indikatiivisesti 1 000 000 € Euroopan Meri –ja
Kalatalousrahastosta (EMKR), minkä lisäksi ohjelmaan sisältyy kuntarahaa vuositasolla yhteensä 22 750
€. Strategian mukaan palkka- ja palkkojen sivukulukustannukset katetaan EMKR:n kautta haettavasta
hallintohankkeesta ja muut hallinnolliset kustannukset kuntarahasta. EMKR-osuudesta korkeintaan
25% voidaan käyttää aktivointiin (palkkakustannukset jne.). Palkkakustannuksia ei syntynyt vuonna
2015. Kustannuksia muusta hallinnosta syntyi 1383,17 €. Tämä summa kirjattiin tuloksi
kuntarahaosuudesta.
4.3.

Hankerahoitus

LEADER –hankkeita voidaan toteuttaa kaikissa maaseutuohjelman tavoitteissa, eikä erillisille
linjoille/toimenpiteille ole myönnetty erillisiä rahoituskehyksiä, erotuksena ohjelmakauden 2007-2013
käytännöstä. Ryhmällä oli vuonna 2015 käytettävissään rahoituskehys vuosilta 2014-2015 joka oli
yhteensä 875 250 € paikallisille hankkeille ja yritystuille. Hallitus käsitteli yhteensä 15 hakemusta, joista
12 kpl sai myönteisen puoltopäätöksen. Tarkempia hanketietoja löytyy toiminnanjohtajan
vuosiraportista (liite 1).
Yhdistys puolsi 12 hankkeelle yhteensä 728 236,34 €. Tämän lisäksi tulee yksityinen rahoitus.
Vuoden lopussa yhdistys oli sitonut kehyksestään yhteensä 728 236,34 €. Vuodelle 2016 siirtynyt
rahoituskehys oli yhteensä 147 013,66 €.
Todelliset sidonnat ratkeavat kuitenkin vasta ELY-keskuksen tehtyä omat hankepäätöksensä
yhdistyksen puoltamiin hankkeisiin. Toimintaryhmä ei vastaanottanut ainuttakaan hankepäätöstä
Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta vuonna 2015. Toimintaryhmä sai marraskuussa 2015 luvan
maaseutuvirastolta lähettää käsittelemänsä valmiit hakemukset Ely-keskukseen laillisuustarkastusta ja
viranomaispäätöstä varten. Ely-keskus sai maaseutuvirastolta luvan tehdä päätöksiä yritystukiin
joulukuussa 2015. Hanketukiin Ely-keskus ei vielä vuonna 2015 voinut tehdä päätöksiä.
4.4.

Kuntien rahoitusosat (maaseutuohjelma)

Yhdistys perii kunnilta vuosittain kuntaosuutta LEADER -toimintaan keskimäärin 5,00 € asukasta kohti.
Vuonna 2015 tätä ns. kuntarahaa perittiin yhteensä 116 920 €. Nämä kuntarahaosuudet kohdennetaan
kaudelle 2014-2020.
Yhdistys maksaa hankkeiden kuntaosuudet suoraan hakijoille, toisin kuin EU- ja valtionosuudet (jotka
maksetaan ELY-keskuksesta). Vuonna 2015 maksettiin hankkeisiin liittyviä kuntaosuuksia yhteensä
105 797,47 €. Nämä kuntarahat kohdentuivat kauden 2007-2013 hankkeisiin.
4.5.

Kuntien rahoitusosat (kalatalousohjelma)

Yhdistys perii kunnilta vuosittain kuntaosuutta strategian mukaisen taulukon mukaan, jossa jokaiselle
kunnalle on laskettu erillinen vuosittainen summa. Kokonaissumma vuositasolla on 22 750 €. Sen
jälkeen, kun yhdistys sai MMM:ltä tiedon (1.10.2015) Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän
hyväksymisestä, on kuntia laskutettu vuosien 2014-2015 osalta niiden kuntien osalta, jotka eivät jo
aikaisemmin ole maksaneet vuosittaista kuntarahaosuuttaan. Yhdistys on perinyt kunnilta yhteensä
45 500 € kuntarahaa vuosilta 2014-2015. Kuntaosuuksilla katetaan kalataloustoiminnan
hallintokustannuksia. Kokonaissumma, joka käytettiin vuonna 2015, oli yhteensä 1383,17 €.
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4.5.

Yhdistyksen yksityiset varat

Yhdistyksellä ei ole ollut varsinaista yksityistä toimintaa koko toiminta-aikanaan.
Yksityiset varat koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista,
yksityislähteistä, kuten rahastoista, sekä korkotuloista.

korvamerkitystä

hankerahoituksesta

Yksityiset kustannukset muodostuvat pääasiassa niistä yhdistyksen omien hankkeiden yksityisistä
rahoitusosuuksista siltä osin, kun ei ole saatu rahastovaroja tai muuta ulkopuolista rahoitusta tai silloin,
kun kustannuksia ei ole hyväksytty maksatuspäätöksissä. Yksityiset kustannukset pyritään kattamaan
ulkopuolisella rahoituksella (esim. rahastot).
5.

Loppusanat

Toimintavuosi 2015 oli vuosi, jolloin vanha ohjelmakausi päättyi ja uusi lähti käyntiin. Toiminnassa
painottuivat aktivointi- ja tiedotuskysymykset. Keväällä 2015 yhdistys valmisteli sisäisesti hanke- ja
yritystukihakemusten käsittelyä. Kesällä 2015 hankekäsittely lähti käyntiin. Toiminta onnistui
hankekäsittelyn osalta suurilta osin hyvin, mutta uuden ohjelmakauden toimeenpanoon liittyvät
myöhästyneet viranomaisprosessit ovat vaikuttaneet yhdistyksen toimintaan siltä osin, että yhtään
hankepäätöstä ei tullut vuonna 2015 ja täten myös maksatuksia ei toteutunut.
Normaalin LEADER-toiminnan lisäksi yhdistys sai lokakuussa 2015 tiedon, että se voi käynnistää
kalatalousohjelman Saaristomerellä. Heti tiedonsaannin jälkeen aloitettiin kalatalouden
toimintaryhmän käynnistymistä pohjustavat toimenpiteet; tavoitteena oli saada toimintaryhmä
operatiivisesti käyntiin vuodenvaihteessa 2015-2016.
Yhdistyksen henkilökunnassa tapahtui muutos vuodenvaihteessa 2015-2016, kun pitkäaikainen
toimistosihteerimme Anneli Hartiala teki viimeisen työpäivänsä toimistolla 31.12.2015. Annelin tehtäviä
hoitamaan sekä hankeneuvontaa hoitamaan palkattiin yhdistykseen hankeneuvojaksi Hanna
Hermansson, joka aloitti työnsä 7.12.2015.

