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TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Hallitus 14.10.2020
Syyskokoukselle 25.11.2020

Yleistä
Yhdistyksen päätehtävä on toimia paikallisena toimintaryhmänä. Yhdistys toteuttaa LEADER-strategiaansa
”Saaristo – Aktiivista hyvinvointia” (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020) ja LEADERkalatalousstrategiaansa ”Saaristomeren kalatalousstrategia – Vastuullisesti tuotettua kalaa lähivesiltä”
vuosina 2014-2020. Vuonna 2021 jatketaan yhdistyksen päätehtävän toteuttamista; eli LEADER-toiminnan
toteuttamista maaseuturahoituksen sekä kalatalousrahoituksen puitteissa. Tällä hetkellä on todennäköistä
että rahoituskausien väliin tulee 1-2 vuotta (2021-2022) pitkä ns siirtymäkausi. Se tarkoittaa että tämän
hetkinen strategia ja lainsäädäntö on voimassa vuoden 2022 loppuun. Kalatalousohjelmassa ei ole tulossa
siirtymäkautta, vaan suunnitteilla on että uusi kausi alkaisi jo syksyllä 2021.
Maaseudun kehittäminen
Vuodesta 2021 tulee monipuolinen vuosi, jolloin tehdään vanhan kauden maksatustöitä, uuden
siirtymäkauden aktivointia ja hankepäätöksiä, sekä tehdään uuden rahoituskauden strategiaa.
Hankekäsittelyssä jatkamme sekä yristystukien että kehityshankkeiden aktivointia. Strategiatyö tehdään
kahdessa jaksossa, niin että ensimmäinen hakemus jätetään maaliskuussa 2021. Sen jälkeen valitaan ne
Leaderryhmät jotka jatkavat strategian valmistelua tulevalle rahoituskaudelle. Toisen vaiheen hakemus
jätetään vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2022 alussa. Aktiivisen strategiatyön lisäksi, yhdistys saa myös
uusia hankerahoja joita jaetaan vuonna 2021-2022 siirtymäkaudella. Pyrimme myös aktiivisesti tiedottamaan
toimijoista siirtymäkauden rahoitusmahdollisuudesta. Tärkesä osa strategiatyötä on verkostoanalyysi, jonka
avulla toimintamme verkostotyö voi monipuolistua ja tehostua. Vuonna 2021 käynnistyy myös yhdistyksen
oma hanke Yhdistysbarometri, jossa analysoidaan alueen yhdistystoimintaa. Teemahanke SMILe jatkaa
koko 2021 vuonna, ja niin myös yhteistyöhanke Älykkäät kylät, joka tehdään yhteistyössä Ahvenanmaan ja
Länsi-Uudenmaan Leaderryhmien kanssa (Lokalkraft Åland, Leader Pomoväst).

Kalatalous
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) uuden ohjelmakauden valmistelu on viivästynyt sekä EUtasolla että kansallisella tasolla. Uusi ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy näillä näkymin aikaisintaan
syksyllä 2021. Kalatalousryhmä voi kuitenkin myöntää hankkeille nykyisestä ohjelmakaudesta jäljellä olevia
varoja, perustuen lokakuussa 2015 hyväksyttyyn strategiaan, aina uuden ohjelmakauden alkuun saakka.
Nykyinen aktivointihanke (aktivaattorin palkat) päättyy 31.12.2020. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on
ilmoittanut, että siirtymäkauden rahoitusta ei tule. MMM on kehottanut niitä ryhmiä, joilla on kehystä jäljellä,
hakemaan kehyksestä omaa hanketta uuden strategian valmisteluun. MMM antaa uuden strategian
valmisteluohjeet viimeistään vuoden 2021 alussa. Yhdistys hakee valmisteluhanketta ajalle 1.1.-31.5.2021,
jossa aktivaattorin palkasta neljän kuukauden osuus haetaan kalatalousryhmän kehyksestä.

Henkilöstö ja hallinto
Henkilöstö
- toiminnanjohtaja; kokonaisvastuu yhdistyksen toiminnasta sekä aktivointi, hankeneuvonta ja –ohjaus,
raportoinnin seuranta, kotisivujen kehittäminen ja päivittäminen, mahdollisten omien hankkeiden
koordinointi.

__________________________________________________________________________________
Kauppiaskatu 18
FIN-21600 PARAINEN

www.sameboat.fi

____________________________________________________________
-

-

-

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, omien
hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.
tuntisiivooja
jatkuvat ostopalvelut: kirjanpito ja palkanlaskenta.

Tilat: Yhdistyksellä on toimisto Kauppiaskatu 18, Paraisilla.
Hallitus: 6-7 kokousta
Kalataloustyöryhmä: 4-6 kokousta
Jäsenet: Yhdistys pyrkii jatkuvasti hankkimaan uusia jäseniä johtuen Leader-kriteereistä, 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 2 kertaa vuodessa,
kevät- ja syyskokouskutsujen yhteydessä. Vuotuinen jäsenmaksu on 10 euroa.

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 Ruokaviraston tilaisuuksien puitteissa. Sisäistä
koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lisäksi muita toimintaryhmän työhön liittyviä toimintoja.
Hankeaktivointi
Tapahtuu hallintohankkeiden, eli toimintarahan ja kalatalousryhmän toimintarahan puitteissa. Aktivointi on
päämäärähakuista. Hankehakemusten soveltuvuus omaan kehittämisohjelmaamme on tärkein
valintakriteeri. 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 Lounais-Suomen Leader-ryhmien välistä yhteistyötä.
Aktivointi on joustavaa ja tarvelähtöistä, lyhyellä varoitusajalla järjestämme tapaamisia ja aktivointitilaisuuksia
alueella tai sähköisesti (koronatilannetta huomioiden). Kehitämme yhteistyötä kuntien yritysneuvojien, sekä
kehitysosastojen kanssa.
Muu tiedotustoiminta
Yhdistys julkaisee edelleen kaksikielistä Newsletteriä, joka jaetaan sähköisesti kaikille jäsenille ja
yhteistyökumppaneille. Henkilöstö tiedottaa toiminnasta lehdistölle sekä tarvittaviin julkaisuihin. Perustieto
löytyy nettisivuiltamme. Yhdistys käyttää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia; etupäässä Facebookia,
infokanavana ja keskustelufoorumina, maaseudun kehittämiseen liittyvien uutisten jakamiseen, ja
Instagramia saariston kehityksen visualisoinnissa. Siirtymäkaudella uusitaan yhdistyksen kotisivut.
Päämääränä on myös hankkia oma youtube-kanava videomateriaalin jakamiseen.
Toiminnan 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.
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Uusien ja käynnissä olevien hankkeiden koulutus ja ohjaus
Omien hankkeiden toteuttaminen niin maaseutu-, kuin kalatalousrahastosta
Käynnissä olevan ohjelmakauden arviointi, sekä uuden kauden hakuvalmistelut

Omat hankkeet
Yhdistys pohjaa toimintansa seuraaviin hankkeisiin 2021:
- Toimintaraha, hanke 2. 2018-2020 (julkinen tuki 100%), haetaan jatkoaikaa vuodelle 2021
- Oma kehittämishanke Föreningsbarometer (julkinen tuki 70%)
- Oma kehittämishanke Smartare tillsammans (julkinen tuki 100%)
- Teemahanke SMILe (julkinen tuki 65%)
- Oma hanke kalatalousohjelmasta, uuden strategian valmistelu (julkinen tuki 100%)
Verkostotyö
Verkostotyö on noussut tärkeäksi osaksi tulevan kauden toimintatapoja. Yhdistyksen hallitus on vuoden
2020 aikana kerännyt tärkeimmät yhteistyökumppanit verkostoanalyysikaavaan. Tarkoituksena on valita
mihin verkostoihin on tarvetta lisätä toimintaa tulevana vuonna. Vunna 2021 panostetaan olemassa olevien
toimivien verkostojen lisäksi seuraavien verkostojen kehittämiseen:
- Lapsiin ja nuoriin liittyvät verkostot
- Yrittäjäyhdistyksiin liittyvät verkostot
- Alueen yhdistyksiin liittyvät verkostot

Rahoitus
Henkilöstöbudjettimme vuonna 2021 rahoitetaan lähtökohtaisesti em. Toimintaraha –hankkeen ja omien
hankkeiden kautta. Omien hankkeiden työpanos vaihtelee välillä 0,05-0.2 henkilötyövuotta/työntekijä.
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. Vuodelle 2021 haetaan myös siirtymäkauden
toimintarahaa jolla voidaan rahoittaa uusien siirtymäkauden hankkeiden aktivointia ja työtä.
Kalatalousaktivaattorin rahoitukset ovat vielä epäselviä 2021 kesän sekä syksyn osalta.
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