I samma båt – samassa veneessä rf ry:n vuosiraportti 2019
1. Strategian toteuttaminen vuonna 2019
I samma båt-samassa veneessä –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”.

Visio ja
tavoitteet

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.

Strategiaa toteutetaan sekä paikallisilla että alueiden välisillä hankkeilla (Taulukko 1). Ohjelmakauden aikana paikalliset
hankkeet ovat olleet toteuman kärjessä, ja vuoden 2019 loppuun mennessä paikallisia yleishyödyllisiä, ja yrityshankkeita
on toteutettu enemmän kuin strategiassa oli suunniteltu. Toisaalta paikalliset hankkeet ovat tiiviissä yhteydessä
strategian päätavoitteisiin, elinvoimaisesta ympärivuotisesti asutusta saaristosta. Emme ole halunneet hylätä hyviä
hakemuksia, jotka ovat antaneet paikallisille yrityksille, ja paikallisille yhteisöille mahdollisuuden kehittyä. Alueemme
kunnissa on pieni väkiluku, ja jokainen työpaikka on tärkeä. Olemme ottaneet sen ohjenuoraksi myös näin kauden
loppupuolella, oikea tarve on välillä mennyt strategianmukaisuuden edelle. Olemme myös valinneet hankkeemme
tarkasti, ja myös hylänneet hakemuksia, sekä vähentäneet rahoitusosuutta joissakin hakemuksissa, jotta valitut hankkeet
tukisivat tavoitteita mahdollisimman hyvin. Olemme vuoden aikana lisänneet alueiden välisiä hankkeita, ja myös
rahoittaneet ensimmäisen kansainvälisen hankkeemme (Outdoor Leader).
Taulukko 1: Strategian tavoitteet ja toteuma paikallisten ja rajat ylittävien hankkeiden kohdalla.
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Haluamme tukea monipuolisesti eri hankkeita, jotta pystymme kehittämään aluetta monella tasolla. Olemme vuosien
2015-2019 aikana tukeneet yleishyödyllisiä investointeja 28% julkisesta rahoituksesta, ja yhtä paljon yrityksien
investointeja (Taulukko 2). Muita tärkeitä tukikohteita ovat selvitykset, koulutukset, materiaalit ja tapahtumat.

Taulukko 2: Hankekategoriat (% julkisesta rahoituksesta)

Toiminta-alueemme kunnissa
HANKEKATEGORIAT (% JULKISESTA RAHOITUKSESTA)
vakituisten asukkaiden määrä on
ohjelmakauden aikana vähentynyt
Selvitykset; 12
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Yleishyödyllinen
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investointi; 28
kunnassa (Kustavi), Taulukko 3. Väestön
Koulutus; 9
ikääntyessä, on odotettavissa pientä
Aluekehitys; 2
väkilukujen pienentymistä, mutta
Lähiruoka; 2
Kustavi on aktiivisten toimien kautta
Artesaaniruoka; 3
näyttänyt, että kehitykseen voi myös
Markkinointi; 2
Tapahtuma; 6
vaikuttaa (ilmainen päivähoito, sujuva
Kulttuurihistoriallinen
lupamenettely ympärivuotiseen
Yhdistyskehitys; 4
materiaali; 10
asumiseen, sekä matalat
kunnallisverot). Tulevaisuudessa on
Yritysinvestointi; 28
erittäin tärkeää saada toiminta-alueelle
uusia asukkaita, ja toimintaryhmä
haluaa toimintansa kautta edesauttaa tätä kehitystä. Palvelujen saatavuus, monipuolisuus, luontoarvot ja
asumismahdollisuudet, sekä hyvät yrittämisen edellytykset ovat tärkeitä osa-alueita missä toimintaryhmä voi olla
osallisena kehityksessä.

Taulukko 3: Toiminta-alueen väkiluku 2014-2018 (2019 väkiluvut
eivät vielä saatavilla Tilastokeskuksesta). Luvut: Tilastokeskus

Parainen
Kemiönsaari
Kustavi

2014
15 494
6943
892

2015
15 457
6 909
895

2016
15 398
6 872
908

2017
15 285
6 793
923

2018
15 217
6 724
926

Pidämme tärkeänä, että tuemme hankkeita koko toimintaalueella, myös ulkosaaristossa (Kuva 1). Vuonna 2019
toimintaryhmä on rahoittanut hankkeita mm Korppoon
pääsaaressa, Jurmossa, Houtskarissa, ja Kustavissa.
Kuva 1: Tuetut hankkeet I samma båt - samassa veneessä rf ry:n
toiminta-alueella 2015-2019. Hankkeet, jotka eivät ole
paikkariippuvaisia, mutta toimenpiteet ulottuvat kunnan alueelle,
ovat asetettu toimenpidekunnan kunnantalon kohdalle (Kustavi 7
hanketta, Parainen 16 hanketta, Kemiönsaari 17 hanketta).

1.1. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet
Yhteenveto rahoitetuista hankkeista ja toiminnasta strategian painopisteittäin
Vuonna 2019 on rahoitettu yhteensä 15 kpl hanketta, jotka ovat jakautuneet kolmelle painopisteelle (Taulukko 4).
Hankkeiden julkisen tuen määrä on ollut 339 445,69€, sisältäen yhden yhteistyöhankkeen 4500€ (Messiin - maaseudun
maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin Varsinais-Suomessa), jota hallinnoi Leader Varsin Hyvä. Hankkeiden
kokonaisbudjetti oli 638 397€, sisältäen 6000€ yhteistyöhankkeesta. Yksityisen rahoituksen osuus oli 298 951,97€,
sisältäen yhteistyöhankkeen 1800€. Hankkeiden jakautuminen paikallisiin ja alueellisiin on esitetty raportin osiossa 1.1
(Taulukko 1). Vuoden aikana hyväksyttiin ryhmän ensimmäinen kansainvälinen hanke (Outdoor-Leader) joka toteutetaan
omana hankkeena mutta yhteistyönä seitsemän suomen ja kahden ruotsin Leader-ryhmän kanssa. Hankkeessa kehitetään
luontoreittejä ja matkailua. Vuoden 2019 lopulla hallitus päätti, että yhdistys suunnittelee ensimmäisen
teemahankkeensa haettavaksi vuoden 2020 keväällä. Hanke on tullut vireille helmikuussa 2020.

Taulukko 4: Kauden 2015-2019 toteutuneet hanketiedot painopisteittäin, sekä vuoden 2019 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 2015-2019 ollut yhteensä 14 257,50 € kahdessa hankkeesta.
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Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta ELY-keskuksen kiintiöstä
Vuoden 2019 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. Word Press,
Canva, Instagram), suunniteltu ja toteutettu kolmen ryhmän yhteistä kotisivujen hankintaa, ja kehitetty I samma båt:in
henkilöstön kotisivuosaamista, sekä osallistuttu Okra- näyttelyyn.

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). Kalatalouden toimintaryhmän toiminta lähti käyntiin
syksyllä 2015, ja vuosi 2019 oli neljäs täysi toimintavuosi. Kalatalousryhmätoiminnassa ryhmällämme on yhden
henkilötyövuoden resurssi. I samma båt toteuttaa kalatalousryhmän kautta myös omia hankkeita, joita tähän mennessä
on toteutettu kaksi, joiden lisäksi kaksi oli käynnissä vuonna 2019. Hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Toiminta muulla rahoituksella
Ryhmä on rahoittanut nuoriso-Leader hankkeita edellisiltä kausilta säästyneillä kuntarahoilla. Vuonna 2019 rahoitettiin 7
eri hanketta yhteensä 3490€ edestä. Hankkeissa on kunnostettu nuorisotiloja, järjestetty tapahtumia, teatteria ja
aktiviteettipäiviä.

Esimerkkejä hyvistä raportointivuonna rahoitetuista hankkeista
I samma båt on 2019 myöntänyt rahoitusta laajennukseen ravintola- ja majoitustoimintaa harjoittavalle Jurmo Inn
yritykselle Jurmossa, jotta heillä on mahdollisuus vastaanottaa isompia kävijäryhmiä tulevaisuudessa. Korppoon Jurmo
kuuluu uloimpaan saaristoalueeseen, ja kehittäminen on aina erityisen haastavaa, alueilla, joissa on vaativat
liikenneyhteydet, ja joissa rakentaminen on sen takia myös erityisen kallista. Ulkosaaristokohteille ei ole
valintakriteereissä erillistä kriteeriä, mutta yleensä tarve on aina iso, ja kilpailua on vähän. Matkailukohteet palvelevat
kaikkia meidän kohderyhmiä.
Esimerkki yleishyödyllisestä hankkeesta on Järviruo’on poisto Saaristomerellä, jossa kartoitetaan omistajien halukkuutta
hyödyntää uutta Järviruo’on poistomenetelmää, sekä luodaan sopimusmalli, jota voi hyödyntää tulevaisuudessa muilla
alueilla. Nähtiin että hanke tuottaa uutta kiinnostavaa tietoa järviruo’on mahdollisuudesta resurssina saaristossa.
Hanketta koordinoi Turun AMK.

Ryhmän ensimmäinen kansainvälinen yhteistyö, Outdoor Leader, toteutetaan omana hankkeena, jossa on paikallinen,
alueellinen ja kansainvälinen osio. Paikallisosiossa kartoitetaan Saariston rengastien taukopaikkoja, ja suunnitellaan uusia.
Alueellisessa osiossa tehdään yhteistä reitistöjen markkinointia, ja kansainvälisessä osiossa toteutamme neljä
opintomatkaa, kaksi Suomessa ja kaksi Ruotsissa. Hankkeessa on seitsemän Leader-ryhmää Suomesta ja kaksi Ruotsista)
(Leader Sjuhärad ja Mitt Skåne). Kaksi ensimmäistä opintomatkaa on jo poikinut uusia ideoita, ja hankesuunnitelmia.
Esimerkiksi BikeMenu tapahtuma Korppoossa, jossa n. 50 toimijaa ja matkailuyrittäjää suunnitteli isompaa
pyöräilyhanketta, ja keskusteli pyöräilymatkailun kehitysmahdollisuuksista, oli tuotos toisen opintomatkan osallistujien
innostuksesta.
Kemiönsaarella toteutetaan yhteistyöhanke Närmat i samarbete (Lähiruoka yhteistyönä), jota koordinoi Kemiönsaaren
kunta, ja johon osallistuu usea paikallinen lähiruokayrittäjä. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, tapahtumia, ja yhteinen
uusi alkukesän markkinatapahtuma, josta voi tulla malli myös muille alueille.

Yhteydet maaseutuohjelman valtakunnallisiin hankkeisiin
More than Honey/Muutakin kuin hunajaa (Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry): I samma båt:in hanke, Biodling i
skärgården – ett kartläggningsprojekt, on kartoittanut saariston mehiläistarhaajien määrää, koulutuksen tarvetta,
laajentumisen kiinnostusta, hunajan jatkojalostamista, tulotasoa tarhauksesta, yhteistyötä ym. Hankkeen teema liittyy
valtakunnalliseen More than honey/Muutakin kuin hunajaa hankkeeseen, jossa on kehitetty mehiläistarhauksen
tuotteistamista myös muihin kuin hunajatuotteisiin (esim. siitepöly, vaha ym).
Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistaminen (Haaga – Helia AMK Oy): I samma båt:illa on ollut useita
lähiruokaan, ja artesaaniruokaan liittyviä hankkeita, joissa myös nähdään pienimuotoisen elintarvike- ja
ruokapalvelutuotannon merkitys matkailun vetovoimana. Hankkeiden teemat liittyy, Hungry for Finland hankkeeseen,
joka on ruokamatkailun tuotteistamishanke. Saaristossa nähdään, että ruokaliumatkailussa on kehityspotentiaalia
tulevaisuudessa. Esimerkkinä meidän alueella, Leaderryhmien, ja Varsinais- Suomen liiton ja maaseutuverkoston
yhteistyössä järjestetty BikeMenu seminaari (helmikuu 2020), jossa suunniteltiin tulevaa isompaa pyöräilyä ja ruokailua
kehittävää hanketta. Hankkeen teemaan liittyviä hankkeita on rahoitettu sekä yritystukina, että kehityshankkeissa I
samma båt:issa tämän ohjelmakauden aikana. Esim. Jumon Juustola (juustot, jäätelöt), Café Simppu torikahvila
(villiyrttituotteet), Saariston Siideri, Nagu distillery, Kimito brewing, Kustens mat i Åboland, Närmat i samarbete
(yhteistyöhanke).
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma) (Luonnonvarakeskus): I samma båt:in alueella Biosfär 2030 hankkeessa
(Paraisten kaupunki koordinoi Saaristomeren Biosfäärialuetta) on kehitetty kestävää kehitystä saaristossa, myös
ilmastoasioiden suhteen. Muita Vilma-hankeen teemaan liittyviä hankkeita on Expedition Skärgårdshavet – missä on
kehitetty saarikohteiden infoa ja toimintaa ympäristöasioissa, jotka liittyvät saaristoon ja Itämereen. Vilmassa kohteena
oli ensisijaisesti maatilat, mutta siinä kehitettiin myös ratkaisuja kestävälle elinympäristölle ja elinkeinolle maaseudulla.
Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018 (Finpro Oy): Leadereiden oma kansainvälinen Outdoor-Leader
hanke käynnistettiin keväällä 2019 ja siinä voidaan hyödyntää jo loppuneen Outdoors Finland tuloksia. Tarkoituksena on
kehittää kestävää matkailua, ja kehittää luontoreittejä, seitsemän suomalaisen ja kahden ruotsalaisen Leader-ryhmän
alueilla.

Yhteydet maaseutuohjelman koordinaatiohankkeisiin
Ruokasektori (Brahea-keskus, TY) ja Lähiruoka (TY): Kaikki lähiruokaan liittyvät hankkeet liittyvät Ruokasektori ja
Lähiruoka koordinontihankkeiden teemaan. Alueellamme esim. hanke Kustens mat i Åboland och aktiivisesti tiedottanut
eri verkostoista ja tapahtumista massa hankkeessaan. Tulevaisuudessa voisi miettiä miten vielä paremmin voisimme
hyödyntää isompia hankkeita ja verkostoja omalla alueellamme, esim. järjestämällä tiettyihin tapahtumiin tai
seminaareihin etäryhmän yhteys saaristossa.

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.

1.2. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Strategian kohderyhmät ovat vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, sekä matkailijat (ks Visio ja tavoitteet). Suurin osa
rahoitetuista yleishyödyllisistä hankkeista palvelee kaikkia kohderyhmiä. Yritystukia saaneista yrityksistä suurin osa
tuottaa palveluita, joista kaikki kohderyhmät hyötyvät. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto muutamasta tärkeästä
indikaattorista koskien jo lopetettuja hankkeita (yritys- sekä kehityshankkeet) vuosina 2015-2019 (Taulukko 5).
Indikaattori
Laaditut ja päivitetyt selvitykset
Parantuneista palveluista hyötyvän
maaseutuväestön määrä
Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset
ja rakennelmat
Syntyneet työpaikat
Talkootunnit

Kpl toteutetut
52
137 012

Hankemäärä
20
29

14

8

5,5
9617

4
16

Taulukko 5: Toteutetut tulokset viidestä eri
indikaattorista vuosina 2015-2019 lopetetuissa
hankkeissa (Hyrrästä 6.3.2020, rajattu 31.12.2019
loppuun).

Rakennelmissa on tuettu mm saunaa, porakaivoa, esiintymislavaa, laituria, kaksi monitoimitaloa, rantamakasiinia ja tallia.
Lopetettuja hankkeita oli vuoden 2019 loppuun mennessä 42 kpl, joista 10 kpl oli yritystukia. Kolme yritystä on keskittynyt
pienimuotoiseen lähiruoka- ja juomatuotantoon, jotka tukevat sekä matkailijoita ja asukkaita (painopisteet työ, palvelut).
Alueen yhteisöllisyyttä on tukenut kaksi yritystä, teatteri- ja sirkustoimintaa tarjoava yritys, sekä ratsastustalli
(painopisteet työ, palvelut, yhteisöllisyys). Asukkaiden asumiseen liittyviä palveluja on tuottanut sähköasennustyötä
tarjoava yritys Paraisten ulkosaaristossa (työvene), sekä lietekaivontyhjennystä tekevä yritys Kustavissa (asuminen,
palvelut). Kaksi yritystä on keskittynyt matkailupalveluun ja ravintolatoimintaan, joista yksi on Bodön vierasvenesatama
Saaristomerellä. Bodö valittiin Vuoden vierasvenesatamaksi 2019 Suomen purjehdus ja veneily ry:n vuosittaisessa
äänestyksessä. Bodössa I samma båt on tukenut vierasvenesatamaa, kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä
majoitustoiminnan kehitystä.
Yleishyödyllisissä hankkeissa on tuettu saaristoalueelle tärkeitä liikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita (yleishyödyllisiä
kylälaitureita, siltaselvitys), sekä yhteisöllisyyteen liittyviä monitoimitaloja, koirapuistoa ja kulttuuritoimintaan liittyviä
rakennelmia. Nämä hankkeet tukevat sekä painopistettä asuminen että yhteisöllisyyttä. Luonnonläheisyys on tärkeä
saariston ominaisuus, ja luontoalueiden kehitystä on tuettu kaikissa kunnissa. Uusia luontopolkuja on kehitetty
Kustavissa, Paraisilla sekä Kemiönsaarella, ja luonto on ollut näkyvästi esillä myös kehityshankkeissa (painopisteet
asuminen ja ympäristö). Olemme antaneet tukea mm Itämereen liittyvän lasten ja nuorten materiaalin kehittämiseen,
saaristoluonnon ja kulttuurin esiintuomista vierasvenesatamissa (Expedition Skärgårdshavet), sekä historiaan ja
kulttuuriin liittyviin kehityshankkeisiin kuten näyttelyihin ja valofestivaaleihin. Yksi kiinnostavista kehityshankkeista on
ollut selvitys mehiläistarhauksen edellytyksistä saaristossa (Biodling i skärgården). Pienimuotoinen tuotanto on tärkeä osa
tulevaisuuden saaristoa, ja olemme myös tukeneet muita lähiruokaan liittyviä hankkeita (Kustens mat i Åboland).

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Aktivointi-, viestintä-, koulutus- ja muut toimenpiteet strategian toteutumisen edistämiseksi
Aktivointia on vuoden aikana tehty sekä pienemmissä yhdistysten ja yritysten kahdenkeskisissä keskusteluissa, että
suuremmissa seminaareissa. Toiminnanjohtaja on puhunut I samma båt:in toiminnasta n. 15 seminaarissa, mutta
hakijoiden kanssa käytyjä palavereita on tietysti paljon enemmän. Paraisilla toiminnanjohtaja on osallistunut kaupungin
yritysneuvojan yrittäjäinfoihin, ja jakanut niissä tietoa yritysrahoituksesta. Tämä on hyvä tapa saada viestiä eteenpäin, eli
että useampi toimija jakaa saman tilaisuuden. 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. Pyrimme jatkossa lisäämään videomateriaalia, ja
jaamme tietoa oman youtube-kanavan kautta. Osa materiaalista on vain tietyille kohderyhmille, joten ne materiaalit
jaamme sähköpostilinkin kautta (esim. hallituksen jäsenet). Olemme myös vaihtaneet kotisivupalvelun tuottajaa, ja
ottaneet käyttöön Googleen G Suite-järjestelmän, jossa on hyviä viestintävälineitä.

Kuvaus ja arvio Leader-ryhmän omasta toiminnasta: mitkä ovat edellisen vuoden onnistumiset ja missä on
parannettavaa?
Ryhmän toimintaan vaikutti alkuvuodesta uuden toiminnanjohtajan palkkaaminen. Uuden toiminnanjohtajan Leaderosaamisen puute vaikutti varmasti ryhmän muuhun toimintaan, koska aikaa meni paljon ihan perustehtävien – ja
hankemääräyksien opetteluun. Uudella henkilöllä voi myös olla uusia näkökulmia asioihin, joten varmasti siitä on ollut
osittain myös hyötyä. Uusi toiminnanjohtaja on osallistunut kaikkiin tarjottuihin hankekoulutuksiin, ja moneen Leaderiin
liittyviin seminaareihin, joten ryhmällä on vuoden aikana ollut ajantasaista tietoa ns reaaliajassa. Vuoden aikana on
kehitetty aktiivisesti viestintää, ja tarkoituksena on lisätä myös uusien digitaalisten oppimateriaalien tekoa. Alueemme on
maantieteellisesti laaja, joten kaikki hyötyvät siitä, että osaamista hankeasioihin voi saada eri tavalla. Ensimmäinen
materiaali liittyy hallitusten jäsenien koulutukseen, josta on tehty koulutuspaketti. Siihen sisältyy tietoa Leaderista,
yhdistyksestä, tietoa valintamenettelystä, laatukäsikirja, ja opasvideoita siitä miten hallituksen jäsenet pääsevät
järjestelmiin ja arvioivat hankkeita. Kun vuoden alussa muutamalla toisella ryhmällä oli vaikeuksia uusien hallitusten
jäsenien järjestelmäasioissa, jaoimme kaikki opasvideot myös toiminnanjohtajien sähköpostiryhmässä. Seuraavat
materiaalit teemme hankehakijoille suunnattuna. Uusia toimia, jota olemme kehitelleet, on hankkeiden aloituspalaverien
järjestäminen. Tähän asti toimintaa on tehty kysynnän/tarpeen mukaan, mutta olemme huomanneet, että olisi hyvä
käydä hyvissä ajoin läpi hankepäätökset, ja muut hankkeen toteuttamiseen tarvittavat asiat useamman hankkeen kanssa.
Nuorisotoiminnassa olemme uusineet viestintämateriaalit, ja saimme myös hyvin hakemuksia. Jatkamme yhteistyötä
kuntien nuorisotoimien kanssa, ja olemme myös vahvistaneet hallituksen jäsenistöä nuorilla (nuorin on tämän vuoden
hallituksessa 18v).
Henkilökunnan koulutusta edistämme osallistumalla mahdollisuuden mukaan kaikkiin Ruokaviraston hankekoulutuksiin.
Olemme myös hankkineet IT-asiantuntijan, joka tekee meille räätälöityjä muutaman tunnin IT-koulutuksia aina omien
tarpeidemme mukaan. Koko henkilökunta on myös osallistunut Svenska folkskolans vänner:in yhdistystoimijoiden ITkoulutussarjaan, joka järjestetään syksyllä 2019-kevät 2020. Koulutukseen kuuluu sekä IT osaamista, että
viestintäkoulutusta ja markkinointia. Hankehakijoiden koulutusta olemme tarjonneet Haloo maaseutuprojektin kautta,
sekä pyrimme lisätä asiaan kuuluvaa viestintää myös omien opas-videoiden kautta.

Kuvaus laatukäsikirjan toteuttamisesta, vertaisauditoinnista, oppimissuunnitelman toteuttamisesta, mahdollisista johdon
katselmuksista, henkilöstön kehittämisestä ja käydyistä ELY-Leader-keskusteluista ja mahdollisista muista
kehittämistoimista.
Laatukirjaa tullaan päivittämään jatkuvasti, kun on tarvetta, eli ajattelemme sitä dynaamisena työvälineenä. Siihen ollaan
vuoden 2019 aikana hyväksytty kansliahenkilöstön kehityskeskustelujen ohjeet, ja lomakkeet. Pienessä työyhteisössä
henkilöstön jaksaminen on avainasemassa, jotta työ tulee hoidettua sujuvasti. Olemme tämän takia ottaneet käytäntöön
säännölliset kansliapalaverit, yhteiset suunnittelupäivät, ja jokavuotiset kehityskeskustelut. Olemme myös investoineet
hinnakkaaseen ilmanpuhdistimeen, ja vuokranneet erillisiä arkistointitiloja, jotta henkilöstö pystyy työskentelemään
tiloissa turvallisesti (henkilökuntaa, ja materiaalia on altistunut vakavalle homeongelmalle edellisissä tiloissa).
Uusi toiminnanjohtaja on jatkanut vertaisauditointia Leader Pyhäjärviseudun toiminnanjohtajan kanssa, jossa yhteisissä
keskusteluissa on käsitelty eri teemoja (esim. kehityskeskustelut, hallitustyö, aktivointityö, uuden kauden suunnittelu ym).
Varsinais- Suomen Leaderryhmien kanssa on myös aloitettu säännölliset Teams-aamupalaverit muutaman viikon välein.
Varsinkin I samma båt:in uudelle toiminnanjohtajalle tämä on ollut erittäin hyvä foorumi kysyä kaikkea pientä ja suurta, ja
samalla saadaan uusia ideoita ripeästi eteenpäin. Olemme juuri aloittaneet saman tyyppisen toiminnan I samma båt:in,
Ahvenanmaan Leaderryhmän Lokalkraft Leader Ålandin, sekä Pomo-Väst:in kanssa. Outdoor-Leaderprojektin kautta
olemme saaneet hyvän yhteistyökumppanin Leader Sjuhäradista joka toimii Boråsin alueella. Olemme juuri sopineet, että
olemme yhteydessä säännöllisesti tulevan strategiatyön aikana, jotta voimme saada kiinnostavia näkökulmia hieman
myös ulkopuolelta, kun suomen ja ruotsin käytännöt vaihtelevat mutta päämäärät ovat samat eli maaseudun
kehittäminen.
ELY-keskuksen kanssa käydyssä kahdenvälisissä keskusteluissa on sovittu, että yhteistä viestintää voisi kehittää, ja että
yritämme parhaamme mukaan käyttää alueella tehtäviä selvitystöitä hyvin hyödyksi ensi kauden suunnittelussa. Pyrimme
myös aktiivisesti kehittämään verkostotoimintaamme, sekä alueen kehittäjän rooliamme, yhteisillä suunnittelupäivillä,
sekä yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa.

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Mitä muutoksia aluekehittämisen toimintaympäristössä ja verkostoissa on raportointivuonna tapahtunut? Miten Leaderryhmän rooli alueella on raportointivuoden aikana kehittynyt?
Vuonna 2019 I samma båt:issa on vaihtunut toiminnanjohtaja, ja loppuvuoden syyskokouksessa vaihtui myös
puheenjohtaja ja moni hallituksen jäsen (sekä vaihtovuorossa olevia, että muista syistä lopettavia). Uusien henkilöiden
kautta tulee myös uusia verkostoja, samalla kun on tärkeää, että olemassa olevia verkostoja ylläpidetään. Uusi
toiminnanjohtaja on vuoden aikana paneutunut uusiin työtehtäviinsä, ja osallistunut aktiivisesti tärkeisiin koulutuksiin ja
seminaareihin Leader-toimintaan liittyen. Verkostoiden analyysit ja hyödyntäminen ovat tulleet esiin monessa
tapahtumassa, ja I samma båt:in tarkoitus on vahvistaa omaa rooliaan alueella. Pyritään lisäämään hallitusten jäsenten
verkostojen hyödyntämistä, sekä heidän rooliaan alueensa Leader-”lähettiläinä”. Syksyllä valittiin uusi hallitus vuodelle
2020, ja valinnassa mietittiin tarkkaan mitä ”toimia/rooleja” on hyvä olla edustettuna, kolmikantajaon ja kuntaedustuksen
lisäksi. Olemme valinneet uuteen hallitukseen useamman kuntapäättäjän, kahden kunnan yritysneuvojat, useamman
pienyrittäjän, tärkeät verkostokoordinaattorit/jäsen saaristoasioihin liittyen (Skärgårdshavets biosfärområde, Nordiska
skärgårdssammarbetet, SANK neuvottelukunta), sekä nuorisotyöhön paneutuneita ja nuoria jäseniä (nuorin 18v).

Leader-ryhmän merkitys ja lisäarvo alueensa kehittäjänä
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 eli, että tapahtumat, palvelut, ja muut vastaavat
asiat ovat usein pitkän matkan päässä verrattuna kaupunkiläheisiin alueisiin. Pyrimme hoitamaan alueen aktivointia
henkilökohtaisella otteella, ja palvelemaan kaikkia tasavertaisesti, asuinpaikasta riippumatta. Hankekarttamme (Kuva 1),
näyttää että olemme mielestämme onnistuneet asiassa hyvin. Kaikissa kunnissa on toimintaa, 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 hallitusten jäsenten kautta ryhmän työ myös välittyy
alueelle. Uusia hakijoita on ollut paljon, ja pyrimme tulevaisuudessa jatkamaan aktiivista aktivointia, jotta yhä isompi
joukko toimijoita löytävät rahoitusmahdollisuuden Leaderin kautta. Osallistumme kaikki aktiivisesti yleisiin saaristoon ja
maaseutuun koskeviin toimintoihin, ja verkostoihin, se kuuluu yleensä saaristoasukaan piirteeseen. Ryhmä voi myös
kansallisesti edistää saariston imagoa positiivisella viestinnällä, ja sitä kautta lisätä alueensa vetovoimaa.
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.

Kuvaus aluekehittämisen kokonaisuudesta ja yhteistyöverkostoista alueella ja Leader-ryhmän osallistumisesta alueen
kehittämiseen ja yhteistyöverkostoihin
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 (Kaava 1). Tämän lisäksi mietimme mitä tärkeitä verkostoja meillä tällä hetkellä on liittyen kohderyhmien
eri tarpeisiin (Taulukko 6). Tätä analyysia jatkamme tulevaisuudessa, joten tämä ei ole mikään kattava kuvaus, vaan
lähinnä hyvä lähtökohta verkostotyön kehittämiseen.

Kaava 1: Kohderyhmien tarpeet (I samma båt:in toimintaan liittyviä)
Vakituinen asukas
•asuminen
•työpaikka/yritys
•ruokapalvelut
•muut asumiseen liittyvät palvelut
•ohjelmaa/harrastusmahdollisuudet
•liikenneyhteydet
•luontoarvot
•kulttuuri

Vapaa-ajan asukas
•asuminen/majoitus
•ruokapalvelut
•ohjelmaa/harrastusmahdollisuudet
•liikenneyhteydet
•luontoarvot
•kulttuuri

Matkailija
•majoitus
•ruokapalvelut
•ohjelmaa
•liikenneyhteydet
•luontoarvot
•kulttuuri

Taulukko 6: Vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden tarpeet, sekä eri palveluiden tuottajat, niihin liittyvät verkostot, ja I
samma båt:in (ISB-SV) verkostot.
Tarve
Asuminen

Tuottaja
Yksityisten
markkinoiden
lisäksi, yhdistykset
ja säätiöt, kunnat

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

Majoitus

Yksityiset yrittäjät

Paikalliset yrittäjäyhdistykset

Työpaikka/yritys

Yrittäjä itse, sekä
muut yritykset

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

Ruokapalvelut

Yksityiset yrittäjät

Lähiruokaverkostot ja
artesaaniruokayhdistys, paikalliset
yrittäjäverkostot, Brahean
lähiruokahankkeet

Muut asumiseen
liittyvät palvelut

Yksityiset yrittäjät,
kunnat

Paikalliset yrittäjäverkostot, kunnat

Ohjelmaa/
harrastukset

Yhdistykset,
yritykset, kunnat

Yhdistysverkostot, yritysverkostot

Liikenneyhteydet

Yhdistykset,
yritykset, kunnat

Luontoarvot

Yhdistykset,
yritykset, kunnat,
valtio

Kyläyhdistykset, joilla omia
kylälaitureita, yritykset, jotka
tuottavat esim. pyöräilymatkailua,
tutkimuslaitokset, jotka selvittävät
yhteyksiä
Luontoyhdistykset, kyläyhdistykset,
kalastukseen- ja metsästykseen
liittyvät yhdistykset, kuntien
aluesuunnittelu- ja
ympäristöosasto/vapaa-ajan toimi,
Metsähallitus, yksityiset
maanomistajat.
Kuntien kulttuuritoimi, yhdistykset,
muut alueella toimivat
kulttuurintuottajat/rahoittajat esim
Svenska kulturfonden, Sydkustens
landskapsförbund

Kulttuuri

I samma båtin verkosto
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.
Toiminnanjohtaja kehittää alueellista yhteistyötä
yrittäjäyhdistysten kanssa. ISB-SV hallituksessa Paraisten ja
Kemiönsaaren yrittäjäneuvojat.
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.
ISB-SV:n hallituksessa lähiruokayrittäjiä sekä Suomen
artesaaniruoka ry:n hallituksen jäsen. Valtakunnalliset
koordinointihankkeet tärkeitä. ISB-SV: omat jäsenet.
Kalatalousaktivaattorin verkostot.

Toiminnanjohtaja kehittää alueellista yhteistyötä
yrittäjäyhdistysten kanssa. ISB-SV hallituksessa Paraisten ja
Kemiönsaaren yrittäjäneuvojat. Tiivis yhteistyö kuntien
kehitysosastojen kanssa.
ISB-SV: hallitusten jäsenten omat yhdistysverkostot, ISBSV:n hanketyön kautta tulleet yhdistysverkostot, ISB-SV:
omat jäsenet
Hankkeiden kautta tulleita yhteistyökumppaneita esim.
siltaselvityksistä. Hankkeiden kautta tulleet yhteydet
kyläyhdistyksiin, ja useammat hallituksen jäsenet mukana
oman alueensa kyläyhdistyksissä.
Hallituksen omat verkostot, kalatalousaktivaattorin
verkostot, yhteydet Metsähallitukseen ja
tutkimuslaitoksiin. Toiminnanjohtajalla ja
kalatalousaktivaattorilla on hyvät yhteydet
Metsähallitukseen, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin oman
tutkimustaustan ja työkokemuksien kautta.
ISB-SV: hallitusten jäsenten omat yhdistysverkostot, ISBSV:n hanketyön kautta tulleet yhdistysverkostot, ISB-SV:
omat jäsenet

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Vuonna 2020, tavoitteisiin kuuluu viimeisten yleishyödyllisten- ja yrityshankkeiden hyväksyminen, sekä ensimmäisen
teemahankkeen toteuttaminen (SMILe – SMå Investeringar för en Levande landsbygd, -Pienet investoinnit elinvoimaiselle
maaseudulle). Teemahankkeella yritetään saada uusia hakijatahoja kiinnostumaan ryhmän toiminnasta ja
rahoitusmahdollisuuksista, sekä tukea kylien pieniä investointeja. Hankkeella haluamme myös erityisesti nostaa esiin
lapsiin- ja nuoriin kohdistuvat hankkeet. Hanke tukee painopistettämme yhteisöllisyys, sekä tuottaa uusia palveluita.
Koska rahoituskehyksemme viimeiselle vuodelle on pieni, loput hankerahat jaetaan keväällä 2020. Haluamme kuitenkin
antaa useammalle yhdistykselle mahdollisuuden rahoitukseen, minkä teemahanke mahdollistaa. Hankehakijoita on ollut
alkuvuodesta paljon, joten voi arvioida, että olisimme varmaan voineet rahoittaa noin puolet enemmän hankkeita 2020,
jos rahat eivät loppusi kesken. Muutaman pienemmän yhteistyöhankkeen/esiselvityksen (ei vielä kirjoitushetkellä
hyväksyttyjä) kautta olisi tarkoitus jatkaa kuitenkin isompien hankehakujen suunnittelua, ja ylläpidämme myös
nuorisotoimintaa, verkostotyötä, sekä tietysti saaristo- ja maaseutuasioiden viestintää. Jatkamme myös yhteistyötä
Outdoor- Leaderin kautta tulleiden uusien yhteistyökumppanien kanssa.

5. Yhdistys ja sen resurssit
Mahdolliset sääntömuutokset
Ei sääntömuutoksia
Jäsenistö
I samma båt – samassa veneessä rf. ry. –yhdistyksellä on 56 maksavaa jäsentä, 13 miestä, 12 naista, ja 31 organisaatiota.
Jäsenmaksumme on 10€ per vuosi, niin juridisille kuin myös luonnollisille henkilöille. Eli meidän jäsenrekisterimme
perustuu vain maksaneisiin jäseniin. Jäsenmäärä on hyvin tasainen, ei suurta nousua eikä laskua jäsenmäärässä viime
vuosien aikana. Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksensa huhtikuussa Paraisilla, ja sääntömääräisen
syyskokouksensa marraskuussa Kemiönsaarella.
Lähetimme jäsenille kirjepostissa kaksi jäsenkirjettä (nk. Newsletteriä) samalla kun lähetimme syyskokous- ja
kevätkokouskutsut. Newsletter on täysin kaksikielinen infokirje, jossa on juttuja niin yhdistyksen toiminnasta kuin myös
maaseudun kehittämisestä yleisellä tasolla. Se on myös sähköisesti luettavissa nettisivuillamme.

Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Hallitus kokoontui 10 kertaa hallituksen kokouksiin vuonna 2019. Neljä kokousta pidettiin Paraisilla, kolme Kemiönsaarella
ja yksi Kustavissa. Kaksi kokousta pidettiin sähköpostikokouksina. Kustavissa pidettiin myös hallituksen suunnittelupäivä
elokuussa 2019, joka oli päivän mittainen tapahtuma hallituksen varsinaisille sekä varajäsenille. Yhdistyksen
vuosikokoukset pidettiin huhtikuussa Paraisilla, ja marraskuussa, Kemiönsaarella.
Jäsenet:
Julkinen sektori
John Forsman, Parainen
Petra Palmroos, puheenjohtaja, Parainen
Kalevi Kallonen, Kemiönsaari
Organisaatiot
Max Andersson, Kemiönsaari
Alex Sihvonen, Parainen
Henrik Andersin, Kustavi
Yksityishenkilöt
Christine Smeds, Parainen
Johan Kinos, Kemiönsaari
Satu Heinonen, Parainen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Katja Bonnevier, Parainen
Mats Nurmio, Kemiönsaari
Kirsi Lindroth, Kustavi
Kaj Haga, Kemiönsaari
Micaela Jansson, Parainen
Tapio Kordelin, Kustavi
Oliwer Bäcklund, Parainen
Oskar Ekholm, Kemiönsaari
Tom Lindqvist, Parainen

Henkilöstö
Toiminnanjohtaja Emil Oljemark irtisanoitui 27.12.2018 uuteen työpaikkaan siirtymisen takia. Emil oli työsuhteessa
maaliskuun loppuun. Helmikuun puolesta välistä palkattiin uusi toiminnanjohtaja Minna Boström (toistaiseksi voimassa
oleva työsuhde koko loppuvuoden ajan). Hankeneuvojana toimi Hanna Hermansson (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
koko vuoden aikana), ja kalatalousaktivaattorina Maria Saarinen (toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa koko
vuoden aikana)
Taloustilanne
Ryhmän taloustilanne on hyvä ottaen huomioon sen, että ryhmä saa kuntarahaa joka vuosi. Täten pystymme kattamaan
toimintamme väliaikaisrahoituksen vieraan pääoman avulla. Talouden seuranta tulee olemaan tarkkaa koko
ohjelmakauden ajan, ottaen huomioon toimintarahan niukkuuden; toiminnan rahoittaminen vuoteen 2023 asti ei
nykyisellä toimintarahalla ole mahdollista, mikäli siitä rahoitetaan 2 htv koko ohjelmakauden ajan. Saimme hieman lisää
toimintarahaa toisesta kehystarkistuksesta, ja tämänhetkisen suunnitelman mukaan toimintarahaa riittää kattamaan
nykyiset henkilökustannukset 03/2022 asti.

Paraisilla 13.3.2020
Minna Boström, toiminnanjohtaja

