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Johdanto
Saimaan sydämessä sijaitseva 375-vuotias Savonlinna ympärillään sininen Saimaa saarineen ja selkineen
on Leader Piällysmiehen toiminta-aluetta. Täällä voit kuulla kesällä oopperaa, nähdä samaan aikaan norpan köllöttämässä kallioluodollaan ja pulahtavan välillä pyydystämään lohta syvänteestä. Hieman kauempaa löydät iki-ihanan Punkaharjun harjumuodostelman Puruveden ja Pihlajaveden välissä, Koloveden
ja Linnansaaren kansallispuistot tai Heinäveden luostarin, muista nähtävyyksistä nyt puhumattakaan.
Toimintaympäristöämme leimaavat pitkät välimatkat ja maaseutumaisuus. Järvet ovat suuria, ne pirstovat ja eristävät - kyläkuntien on pitänyt aina osata toimia omillaan. Tämä on johtanut siihen, että kylätoiminta on monipuolista, itsellistä, vilkasta ja aikaansaavaa. Matkailu on elinkeinoista se, joka meillä kehittyy parhaiten ja siihen meillä on hyvät puitteet.
Täällä kauniin luonnon ja järvien keskellä Piällysmies ry on toiminut vuodesta 1999 ja kehittänyt omalta
osaltaan Enonkosken, Heinäveden ja Savonlinnan kaupungin maaseutualueita. Olemme vakiinnuttaneet
asemamme vahvana paikallisena kehittäjänä ja osaamme hedelmällisesti toimia yhteistyössä muiden
alueen toimijoiden kanssa. Meihin luottavat niin nuoret, naiset kuin varttuneempikin väestö, yrityksiä
unohtamatta.
Leader -toiminnan lisäarvo syntyy toimintatapaa kuvaavista Leader -periaatteista: alueperustaisuus, alhaalta ylös periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen sekä hajautettu hallinto ja rahoitus. Periaatteet sisältyvät Piällysmies
ry:n Leader työhön. Leader rahoituksella toteutettavat hankkeet vastaavat ennen kaikkea prioriteettiin 6:
Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentäminen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Toimemme vaikuttavat ensisijaisesti kohdealaan 6B: Maaseutualueiden paikallisen kehittämisen
edistäminen.
Strategian tavoitteena on elämän laadun parantuminen ja elinkeinojen kehittyminen sekä sosiaalisen
pääoman lisääntyminen muun muassa yhteisöllisen kehittämisen kautta. Tavoitteenamme on luoda uusia työ- ja ansiomahdollisuuksia sekä parantaa alueen ihmisten elinoloja. Haluamme panostaa nuoriin.
Strategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Paikallinen strategiamme edistää myös horisontaalisia tavoitteita, joita ovat innovaatiot, ilmastonmuutokseen varautuminen ja ympäristö.
Leader -toimintatapa on vakiinnuttanut paikkansa niin Savonlinnan seudulla, Suomessa kuin muuallakin
EU:n alueella erinomaisena paikallisen kehittämisen välineenä. Olemme tehneet uuden paikallisen kehittämisstrategian NOKKA NOUSUUN! vuosille 2014–2020. Tätä on valmisteltu avoimesti ja laajasti sekä
noudattaen alhaalta ylöspäin–periaatetta. Tässä asiakirjassa on kuvattu strategiamme, sen valmisteluprosessi sekä siihen osallistuneet tahot. Haluamme ilmaista alueen vahvan kehittämistahdon ja valmiutemme olla tässä kehittämisessä mukana.

Piällysmies ry
Puistokatu 1, 57100 Savonlinna
www.piallysmies.fi
www.maaseutukuriiri.fi
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Strategian kattama kohdealue ja väestömäärä
HEINÄVESI

1.1 Alueen kuvaus
1.1.1

TOIMINTA-ALUE
Savonranta

Piällysmies ry:n toiminta-alueen muodostavat Savonlinnan kaupunki (maaseutualueet) sekä Enonkosken ja Heinäveden kunnat. Vuoden 2013 alusta
kuntien lukumäärä supistui kolmeen, kun Kerimäki ja Punkaharju ja Savonlinna yhdistyivät. Piällysmies ry, Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon ELYkeskus ovat sopineet Savonlinnan kaupungin keskustaajaman jättämisestä
tämän ohjelman toteuttamisen ulkopuolelle. Naapuritoimintaryhmien kanssa on sovittu toiminta-aluerajauksesta, joka pysyy entisellään. Liite 1: Piällysmies ry, Savonlinnan keskustan kartta 2014–2020

ENONKOSKI
Kerimäki
Punkaharju
SAVONLINNA

Piällysmies ry:n toiminta-alueen asutus on harvaa ja Saimaan vesistöjen pilkkomaa. Asukastiheys on 10,1 henkilöä/ maakm2. Alueen pinta-alasta lähes
puolet on vettä (1 771 km2). Veden laatu on pääosin joko hyvää tai erinomaista. Alueen muikkukannat ovat hyvät. Kalatalouden toimintaedellytyksiin on satsattu ja satsataan
edelleen, esimerkkinä Kerimäelle rakennettu kalalogistiikkakeskus. Alueen vesialueista merkittävä osa on
Saimaan norpan asuinaluetta ja se vaatii suojelun ja kalastuksen yhteensovitusta. Näissä toimissa on
ilahduttavasti edistytty ja saatu myönteisiä tuloksia aikaan.
1.1.2

3

VÄESTÖ

Kuntien väkiluku vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 41 445. Savonlinnan keskustaajaman väkiluku on
SYKE:n aluetypologian mukaan 23 289 eli yhdistyksen toiminta-alueen väkiluku on 18 158 (Enonkoski,
Heinävesi ja Savonlinnan maaseutualueet). Väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat haasteita
palveluiden järjestämiseen. Haasteeksi muodostuu alueen tasapainoinen kehittäminen niin, että peruspalveluiden saatavuus turvataan myös haja-asutusalueilla.
Alueella oli 10 644 kesämökkiä vuoden 2013 lopussa. Kesäaikaan alueen väkimäärä kaksinkertaistuu.
Osa-aikaiset asukkaat ovat kasvava palveluiden käyttäjäryhmä, koska vapaa-ajan asunnolla vietetään entistä pitempiä jaksoja vuodesta. Väestön ikääntyessä aktiiviset eläkeläiset tulevat myös olemaan yhä
merkittävämpi maaseudun palveluiden käyttäjäryhmä.
Esitetyt tilastot koskevat myös Savonlinnan kaupungin keskustaajamaa.
VÄESTÖTILASTO (Lähde: Tilastokeskus/kuntatiedot
31.12.2013)
Väkiluku

Savonlinna

Enonkoski

Heinävesi

36 256

1 522

3 667

Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013

-0,9

-0,7

-2,2

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, %

13,2

12,9

12,7

15 - 64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %

60,7

56,1

57,3

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, %

26,1

31,0

30,0

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, %

32,0

39,0

40,0

ASUMINEN (Lähde: Tilastokeskus/kuntatiedot 31.12.2013)
Asuntokuntien lukumäärä
Vuokra-asunnossa asuvien talouksien osuus, %
Rivi- ja pientaloissa asuvien talouksien osuus asuntokunnista,
%
Kesämökkien lukumäärä

Savonlinna

Enonkoski

Heinävesi

18 544

721

1 901

29,0

19,1

20,6

59,4

96,4

83,3

8 161

743

1 740

Yhteensä
41 445

Yhteensä
21 166

10 644
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1.1.3

TYÖLLISYYS JA KOULUTUS

Alueella oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 15 504 työpaikkaa. Työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa
13,6–15,6 %:a alueesta riippuen. Eniten työpaikoista oli palvelualoilla 60 - 70,2 %:a. Alkutuotannon merkitys maaseutualueiden väestön työllistäjänä on huomattava. Taloudellinen huoltosuhde (montako työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti) on alueella 1,9, mikä on Etelä-Savon keskiarvoa (1,58) korkeammalla tasolla. Syynä tähän ovat ikääntyvän väestön suuri osuus ja muuta maakuntaa korkeampana pysytellyt työttömyys.
Savonlinna
Enonkoski
Heinävesi
Yhteensä
TYÖMARKKINAT (Lähde: Tilastokeskus/kuntatiedot 31.12.2013)
Kunnassa olevat työpaikat kpl 31.12.2011
Työllisten osuus 18 - 74-vuotiaista, % 31.12.2012
Työttömyysaste, % 31.12.2012
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä
31.12.2011
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä
työvoimasta, % 31.12.2011
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2011

13 985
52,5
14,6

433
49,2
15,6

1 286
47,4
13,6

15 704

13 792

521

1 241

15 801

88,4

57,1

78,9

6,3
22,6
12,3
21,5
11,5
26,0
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2011
70,2
63,7
60,0
Savonlinnassa toimii Itä-Suomen yliopiston yksikkö, jossa toimii opettajankoulutuslaitos.
Ammattikorkeakouluopetusta tarjoaa Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ammatillista koulutusta
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI. Lisäksi alueella on kattava peruskoulu- ja lukioverkosto.
Muita alueella toimivia koulutuslaitoksia ovat muun muassa Puruvesi-opisto, Linnalan opisto, Soisaloopisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Savonlinnan kesäyliopisto, Savonlinnan kristillinen opisto, Tanhuvaaran
urheiluopisto ja Valamon kansanopisto.
Savonlinna
Enonkoski
Heinävesi
Yhteensä
OPPILAITOKSET (Lähde:Wikipedia.fi)
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2011

Peruskoulut

20

1

3

24

1

6

Lukiot

5

Ammattikorkeakoulut

1

1

Korkeakoulut

1

1

Muut oppilaitokset

6

1.1.4

2

8

ELINKEINOT

Maatilojen lukumäärä on jatkuvassa laskussa ja keskimääräinen peltopinta-ala nousussa. Vuonna 2012
maatiloja oli Enonkoskella 68, Heinävedellä 89, Kerimäellä 122, Punkaharjulla 88 ja Savonlinnassa 194.
Metsällä on suuri merkitys alueen toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Seudun teollinen selkäranka,
mekaaninen metsäteollisuus, nojaa pitkälti alueen metsävarantoon ja osaavaan työvoimaan. Maaseudun
sivuelinkeinojen merkitys on kasvanut monessa tapauksessa entisestä sivuelinkeinosta ja siitä on
muodostunut pääelinkeino. Ulkomaalaisen työvoiman merkitys on myös kasvanut erityisesti
työvoimavaltaisessa tuotannossa. Langattomat internetyhteydet mahdollistavat palveluiden käyttämisen
ja tuottamisen maaseudulla, mutta on ensiarvoisen tärkeää että yhteydet edelleen kehittyvät taajamien
tahtiin, koska tuotanto – ja palveluliiketoiminta on tullut riippuvaiseksi ICT-sovelluksista.
Matkailu ja kakkosasuminen ovat tuoneet maaseudulle työmahdollisuuksia ja tämän näemme jatkossa
olevan alueen voimavara. Jotta tämä resurssi saadaa hyvin käyttöön, vaatii se verkostoitumista ja
uudenlaisia rakenteita. Näin tehden palvelutyölle saadaan kilpailukykyiset toimintaedellytykset.
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TYÖPAIKAT (Lähde: Tilastokeskus/kuntatiedot 31.12.2011)

Savonlinna

Enonkoski

Heinävesi

K-a / yhteensä

Alkutuotanto % 31.12.2010
Jalostus % 31.12.2010

6,6
21,0

22,9
10,0

12,0
25,9

13,8
19,0

Palvelut % 31.12.2010

70,4

64,8

59,9

65,0

2,0

2,2

2,1

2,1

1,64

1,97

1,97

1,9

2 300

128

279

2 707

Toimialaltaan tuntemattomat % 31.12.2010
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti
31.12.2011
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2011
1.1.5

KOLMAS SEKTORI

Alueella toimii kaikkiaan 53 kyläyhdistystä ja noin 350 erilaista järjestöä kulttuurin, urheilun, politiikan ja
muun vapaan kansalaistoiminnan alueella. Aktiivisella järjestötoiminnalla on alueella, niin historian kuin
nykypäivänkin valossa erittäin suuri merkitys.
Päättyneellä ohjelmakaudella kylien suunnitelmallinen kehittäminen lisääntyi ja kylien alueella toimivien
järjestöjen kanssa toteutettiin monenmuotoista hankeyhteistyötä.
Kunta- ja palvelurakenteen muuttuessa ja palvelujen järjestämistä koskevien muutostrendien paineessa
kuntien ja kolmannen sektorin suhteen merkitys kasvaa. Järjestöt ja kolmas sektori nähdään tulevaisuudessa myös julkisten palvelujen täydentäjänä, palvelujen tuottajana ja myyjänä.
KYLÄT JA TAAJAMAT (Lähde:Wikipedia.fi)
Kaupungin osat ja taajama-alueet
Kylät

2

Savonlinna

Enonkoski

Heinävesi

Yhteensä

31
68

1
15

1
16

33
99

Analyysi alueen kehittämistarpeista ja – mahdollisuuksista

2.1 Piällysmies ry:n kehittämissuunnitelman väliarviointi 2007 - 2013
Piällysmies ry:n kehittämissuunnitelman 2007–2013 väliarviointi oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaan tehty opinnäytetyö. Opinnäytetyössä selvitettiin hankkeiden hakijoiden kokemuksia hakuprosessista, ja miten hakijat itse kokevat hankkeiden ja yritystukien vaikuttavuuden omalla asuinseudullaan. Lisäksi selvitettiin, miten yhdistyksen oma hallitus ja tärkeimmät
yhteistyökumppanit näkevät toimintaryhmän roolin toimijana ja rahoittajana.
Tietojen kerääminen toteutettiin hanke- ja yritystukien hakijoiden osalta henkilökohtaisina haastatteluina. Yhdistyksen hallituksen ja yhteistyö-kumppaneiden haastattelut tehtiin puhelimitse sekä henkilökohtaisin haastatteluin. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 51, joista hallituksen ja yhteistyökumppaneiden haastatteluja oli 18.
Tutkimuksen mukaan toimintaryhmä oli selvästi onnistunut paikallistoimijoiden rahoittajaorganisaationa.
Kehittämiskohteeksi nousi koko tutkimusaineistosta tiedottamisen tehostaminen ja sen aktiivisuuteen
panostaminen.
Kehittämistarpeet on johdettu menneellä kaudella opitusta, pidetyissä tilaisuuksissa opitusta ja kehittämistarpeet on viety tässä strategiassa toimenpidetasolle.
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Seuraavilla kahdella sivulla on kuvattu alueen kehitykseen vahvuuksina, mahdollisuuksina, heikkouksina
ja uhkina vaikuttavia tekijöitä, jotka nousevat alueen sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä.

VAHVUUDET
o Toimintaympäristö
- puhdas luonto
- alueen sijainti suhteessa Pietarin alueeseen
- suuri vapaa-ajan asuntojen määrä
- turvallisuus
o Osaaminen
- matkailu- ja kulttuuriosaaminen
- koulutus- tutkimus- ja osaamiskeskittymät
- aktiiviset ja monitaitoiset ihmiset
- aivotuonti (vapaa-ajan asukkaat)
o Maa- ja metsätalous
- metsän kasvu vahvaa
- runsaat metsävarat
- puuta jalostavaa teollisuutta
- hyvät olosuhteet perinteiseen ja luomu-viljelyyn
- pienet tilakoot (erikoistuotanto)
o Matkailu
- vahvat matkailukeskittymät
- vetovoimaiset matkailukohteet
- Venäjän läheisyys
o Järviluonto ja kalastus
- puhtaat ja laajat järvialueet
- vahvat muikkukannat
- tasapaino norpan suojelun ja kalastuksen kesken

MENESTYSTEKIJÄT:
- puhdas luonto, turvallinen maaseutuympäristö sekä aktiiviset ihmiset mahdollistavat keskeisten elinkeinojen kehittymisen, mikä synnyttää työtä ja toimeentuloa alueen
ihmisille
- alueen vireä kolmannen sektorin
toiminta mahdollistaa uudenlaisen
palvelutuotannon syntymisen, mikä
kompensoi kuntien heikentynyttä
palvelutarjontaa
- luonto, turvallisuus ja sosiaalisen
pääoman suuri määrä lisäävät alueen asukkaiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia

MAHDOLLISUUDET
o Toimintaympäristö
- väestön ikääntymien luo kysyntää hoivapalveluille
- kolmannen sektorin hyödyntäminen kyläkeskusten vähenevän palvelurakenteen korvaajina
o Osaaminen
- alueen nostaminen metsäenergiaosaamisen keskittymäksi
- hankerahastojen hyödyntäminen
o Maa- ja metsätalous
- luomu- ja lähiruoan menekin lisääntyminen
- maatilojen rakenteen ja tuottavuuden uudistaminen
o Matkailu
- luonto- ja kulttuuriympäristömatkailun tuotteistaminen
- järviluonnon parempi hyödyntäminen matkailussa – luonnonrauhan tuotteistaminen
- mikroyritysten yhteistyö
- venäläismatkailijoiden virran hyödyntäminen (viisumivapaus? rajanylityspaikka Parikkalaan?)
o Järviluonto ja kalastus
- vesistön kalakantojen aiempaa parempi hyödyntäminen - kalalogistiikkakeskus
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HEIKKOUDET
o Toimintaympäristö
- tiestön heikko kunto
- heikot tietoliikenneyhteydet
- palveluiden keskittyminen kaupunkiin ja kirkonkyliin
- väestön ikääntyminen
o Osaaminen
- sukupolven ja omistajavaihdosten viivästyminen ja
toteutumattomuus yrityksissä ja yhdistyksissä
o Maa- ja metsätalous
- tuottajien ikärakenne ja jatkajien puute
- pienet tilakoot
o Matkailu
- sesonkiluonteisuus
- palveluketjun hallinnan puutteellisuus
- puutteet matkailupalvelujen tuotteistamisessa
o Järviluonto ja kalastus
- hajanaiset ja pirstaloituneet vesialueet

7

HEIKKOUDET JA UHAT
VAHVUUKSIKSI:
- alueen vetovoimaisuuden
kehittäminen, jolloin nuoret ja lapsiperheet muuttavat seudulle
- palveluiden turvaaminen
esim. kolmannen sektorin
avulla
- ikääntyvä väestö on myös
vahvuus, sillä vireät eläkeläiset toimivat aktiivisesti
alueen kehittäjinä ja mahdollistavat järjestötoiminnan säilymisen

UHAT
o Toimintaympäristö
- palvelut vähenevät
- väestön ikääntymisestä johtuva kylien kuihtuminen ja turvattomuus
- perusinfran (esim. tiestön) kunnon romahtaminen
o Osaaminen
- työttömyyden lisääntyminen
- eläköityminen
- koulutetun työvoiman väheneminen (aivovienti)
- koulutuspaikkojen väheneminen
o Maa- ja metsätalous
- maatilojen määrän väheneminen
- maatalousyritysten kannattavuuden aleneminen - jaksaminen
- (ikärakenne, ei nuoria yrittäjiä)
o Matkailu
- ilmastonmuutos (talvimatkailu)
- polttoaineen hinnan nouseminen
- alueen kiinnostavuus heikkenee
- lentovuorojen väheneminen
o Kunta- ja palvelurakenteen muutokset
- puutteelliset laajakaistayhteydet
- kuntien reuna-alueiden näivettyminen

Mahdollinen kriisitilanne
voi uhata, jos alueen palvelut ja perusinfra romahtavat täysin, jolloin väestö
joutuu
muuttamaan
muualle ja seutu autioituu.
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Strategian kuvaus, tavoitteet ja mittarit

Tuetaan
palvelutoimintaa ja
maaseutuasumista

Tuetaan
ihmisten
hyvinvointia

Tuetaan
kestävää
kehitystä

Tuetaan
elinkeinoja

Panostetaan
nuoriin

INNOVAATIOT – ILMASTONMUUTOS – YMPÄRISTÖ

V

Piällysmies
seuraavaa:

ry:n

toiminta-alueen

kehittämissuunnitelmalla

tavoitellaan

isio: Alue on Savonlinnan ydinkeskustan kanssa vuorovaikutuksessa oleva
ihmisläheinen ja houkutteleva asumis-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö, jossa
ihmiset viihtyvät ja yritykset menestyvät hyödyntäen puhdasta luontoa innovatiivisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Alueen elinvoimaisuus ja hyvinvointi perustuu työhön, toimeentuloon ja ihmisten viihtyvyyteen. Pääpaino strategiassa on olla yhtenä toimijana edistämässä ihmisten hyvinvointia ja yritysten toimintaedellytyksiä paikallisista tarpeista lähtevillä pienimuotoisilla yhteisöjen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteillä. Maaseutu käsitetään tässä strategiassa laajasti, ulkopuolelle on rajattu vain Savonlinnan kaupungin
keskustaajama. Tavoitetilaa kohti hakeudutaan toteuttamalla seuraavia painopistealueita:







Tuetaan palvelutoimintaa ja maaseutuasumista
Tuetaan ihmisten hyvinvointia
Tuetaan kestävää kehitystä
Tuetaan elinkeinoja
Panostetaan nuoriin

Nämä painopisteet ovat purettu tavoitteiksi seuraavissa luvuissa. Alueellisen kehittämissuunnitelman
painopisteet ovat sisällöltään yhdensuuntaiset Etelä-Savon ELY-keskuksen strategian ja Etelä-Savon
maakuntastrategian kanssa. Lisäksi EU:n maaseutuasetuksen läpileikkaavat tavoitteet, innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö, huomioidaan kunkin painopisteen osalta.
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3.1 Tuetaan palvelutoimintaa ja maaseutuasumista
TAVOITETILA
Piällysmies ry:n rahoittamien hankkeiden tulee aktivoida alueen asukkaita osallistumaan kehittämistyöhön
sekä syventää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on parantaa lähipalveluita, kehittää kylätoimintaa ja lisätä maaseudun asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Toimenpiteillä kehitetään asukaslähtöistä toimintaa ja yhteisöllisyyttä kylä- ja kotiseututyössä sekä kolmannen sektorin järjestöjen toiminnassa. Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä kehittämis-, -yritys- ja kansainvälisiä hankkeita.

Piällysmies ry:n toiminta-alueen monipuoliset palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet takaavat
arjen sujumisen.

TAVOITE

TOIMENPITEET/KEINOT

Mittari ja tavoite

kylät paremmin alueen
voimavaraksi

kylien suunnitelmallinen
kehittäminen

uusia ja/tai päivitettyjä kyläsuunnitelmia,
2kpl/vuosi

kylien välisen yhteistyön
lisääminen

kyläyhdistysten tai vastaavien kylätoiminnan
kehittämiseen liittyviä tukihakemuksia 5
kpl/vuosi

kylä- ja seurantalojen
toiminnallisuuden kehittäminen
tyhjillään olevan kiinteistökannan
hyödyntäminen
kyläyhdistysten järjestämien
palvelujen kehittäminen
kesäasukkaat paremmin mukaan
alueen toimintoihin
lähipalvelut toimivat
paremmin

alueella on uusia ihmisten
elämänlaatua parantavia
aktiviteetteja

ikäihmisten kotona-asumiseen
saadaan uusia tukipalveluita

uusia kotona asumista helpottavia tukipalveluja,
1 kpl/vuosi

etätyömahdollisuuksien
edistäminen

etätyöpaikkojen lisäys, 1 kpl/vuosi

harrastus- ja liikuntapaikkojen ja
niiden toiminnan kehittäminen

rahoitettuja hankkeita, 5 kpl/vuosi

maaseutukulttuurin edistäminen
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3.2 Tuetaan ihmisten hyvinvointia
TAVOITETILA
Piällysmies ry:n rahoittamien hankkeiden tulee aktivoida alueen asukkaita ja kolmannen sektorin
toimijoita osallistumaan kehittämistyöhön, joka syventää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena
on vetovoimainen ja turvallinen kyläyhteisö. Toimenpiteillä parannetaan yksilöiden ja perheiden
hyvinvointia ja edistetään kyläyhteisön yhteisöllisyyttä. Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä
kehittämis-, -yritys- tai kansainvälisiä hankkeita

Piällysmies ry:n toiminta-alue tarjoaa
vetovoimaisen asuin- ja yritysympäristön, jossa ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ovat keskeisiä
kyläyhteisön tehtäviä.

TAVOITE

TOIMENPITEET/KEINOT

Mittari ja tavoite

kylillä on hyvin toimivat
tukiverkostot

tukiverkostojen syntymisen edistäminen

uusia tukiverkostoja, 1 kpl/vuosi

kylä on turvallisempi
asuinympäristö

kylien turvallisuussuunnitelmien laatimisen edistäminen

tehtyjä turvallisuussuunnitelmia, 1 kpl/vuosi
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3.3 Tuetaan kestävää kehitystä
TAVOITETILA
Piällysmies ry:n rahoittamien hankkeiden tulee edistää ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä.
Tavoitteena on luonnon kestävä hyödyntäminen, ympäristötietoisuuden lisääntyminen, puhtaammat
vesistöt ja lähiruon laajempi käyttö sekä green care -palvelujen määrän kasvu. Toimenpiteillä
parannetaan maiseman viihtyisyyttä ja tuetaan luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, uusien
ympäristöratkaisujen kehittämistä sekä lähiruokaan ja vihreään hyvinvointiin liittyviä hankkeita.
Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä kehittämis-, yritys- tai kansainvälisiä hankkeita.

Piällysmies ry:n toiminta-alueen luonnonvaroja hyödynnetään monipuolisesti
ja kestävästi. Innovatiiviset ympäristöratkaisut, lähi- ja luomuruoka sekä vihreä hyvinvointi luovat uusia liiketoimintaedellytyksiä.

TAVOITE

TOIMENPITEET/KEINOT

Mittari ja määrällinen tavoite

luontoa hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi

erä-, elämys- ja luontopalveluiden kehittäminen

erä-, elämys- ja luontohankkeita, 2
kpl/vuosi

luonnontuotteiden keräämisen edistäminen
ympäristötietoisuus lisääntyy
vesistöalueet pysyvät puhtaina ja vetovoimaisina

lähiruokakulttuurin ja green
care eli sosiaali-, terveys-,
kasvatus- ja kuntoutuspalvelujen määrä kasvaa

ympäristötietoisuuden edistäminen

pienimuotoisten paikallisten vesistöjen
kunnostustoimenpiteiden tukeminen
lähiruokapalvelujen edistäminen
vihreän hyvinvoinnin (green care) palveluiden edistäminen

ympäristötietoisuushankkeita, 3
kpl/ohjelmakausi
pienimuotoisia vesistöjen kunnostushankkeita, 2 kpl/vuosi

lähiruoka- ja green care hankkeita, 1
kpl/vuosi
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3.4 Tuetaan elinkeinoja
TAVOITETILA
Piällysmies ry:n rahoittamien hankkeiden tulee lisätä toiminta-alueen maaseudun elinkeinorakenteen
monipuolisuutta. Tavoitteena on yritystoiminnan kasvu. Tuettavien hankkeiden on hyvä huomioida alueen luontaiset vahvuudet ja resurssit. Lisäeduksi katsotaan innovatiivisuus ja se, että hanke edistää verkostoitumista muiden alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä kehittämis-, -yritys- tai kansainvälisiä hankkeita.

Piällysmies ry:n toiminta-alueen elinkeinoelämä on verkostoitunutta, kilpailukykyä vahvistetaan paikallisuuden ja alueen osaamisen kautta.

TAVOITE

TOIMENPITEET/KEINOT

Mittari ja määrällinen tavoite

yrittäjyys lisääntyy

yritysten kehittämisen tukeminen

uusia tai laajentavia yrityksiä, 5 kpl/v

nuorten aktivointi ja innostaminen yrittäjyyteen

uusia tai turvattuja työpaikkoja, 5 htv/v

yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen
elinvoimaa paikallisuudesta

luonto-, kulttuuri- ja teemamatkailun edistäminen

uusia luonto-, kulttuuri- ja teemamatkailuyrityksiä, 1 kpl/vuosi

kolmannen sektorin yrittäjyysmahdollisuuksien tukeminen

uusia hyvinvointi- ja sosiaalialan yrityksiä, 1 kpl/vuosi

hyvinvointi- ja sosiaalialan yrittäjyyden kehittäminen
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3.5 Panostetaan nuoriin
TAVOITETILA
Piällysmies ry:n rahoittamien hankkeiden tulee parantaa nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, tukea nuorten kasvua ja aktiivista toimintaa, edistää sukupolvien välistä
vuorovaikutusta, nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. Tavoitteena on, että
nuoret kehittyvä aktiivisiksi toimijoiksi, perinnetieto siirtyy ja nuoret oppivat hakemaan elämäänsä eväitä
myös kotimaan ulkopuolelta. Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä kehittämis-, -yritys- tai kansainvälisiä hankkeita.
Piällysmies ry:n toiminta-alueen nuoret
ovat aktiivisia ja tasapainoisia toimijoita,
jotka osallistuvat aktiivisesti maaseudun
kehittämistyöhön ja omien hankkeiden toteuttamiseen.

TAVOITE

TOIMENPITEET/KEINOT

Mittari ja määrällinen tavoite

Nuoret kehittyvät aktiivisiksi
toimijoiksi

Nuorten harrastusmahdollisuuksien
kehittämistä tuetaan

Nuoriin kohdistuneita hankkeita, 1 kpl/vuosi

Nuorten osallisuuden lisääminen
Nuoret otetaan mukaan kylien kehittämiseen
Perinnetiedon siirtyminen

Perinnetiedon tiedon siirtymistä edistetään

Hankkeiden määrä, 1 kpl/vuosi

Nuorten kansainvälistyminen

Nuorten kansainvälisyyskasvatusta
tuetaan

Kansainvälisyyshankkeita, 2 kpl/ohjelmakausi
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Prosessin kuvaus, jolla paikallinen strategia on tehty

4.1 Strategian valmistelu
Piällysmies ry:n hallitus linjasi strategiavalmistelun tavoitteet ja toimenpiteet 25.–26.2.2012 Polvijärvellä
pidetyssä koulutustilaisuudessa. Etelä-Savon toimintaryhmät pitivät yhteisen tulevaisuustyöpajan
28.8.2012 Rantasalmella. Hallitus on työstänyt strategiaa kerättyjen ideoiden pohjalta Ideariihessä
4.12.2012 Kerimäellä, hallituksen koulutuspäivillä 23.3.2013 ja 11.–12.4.2014, hallituksen työryhmissä ja
kokouksissa 18.6.2013, 8.10.2013, 12.11.2013, 17.3.2014, 24.3.2014, 20.5.2014, 3.6.2014 ja 5.6.2014.
Strategiassa on huomioitu Piällysmies ry:n kehittämissuunnitelman 2007 - 2013 väliarvioinnissa esiin
nostetut kehittämisen tarpeet.
Uuden ohjelmakauden tiedotus- ja ideointitilaisuuksia kolmannen sektorin toimijoille järjestettiin toukokuussa 2012 Enonkoskella, Heinävedellä, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla yhdessä ESLI ry:n KyläSportti -hankkeen kanssa (61 osallistujaa). Tammikuussa 2014 kierros uusittiin uudella kokoonpanolla.
Uutena kohteena oli edellisten lisäksi vanhan Säämingin alueet. Tämä kierros toteutettiin yhdessä neljän
vahvan toimijan kanssa, jotka olivat: Savonlinnan kaupungin maaseututoimi (haki eväitä Savonlinnan
maaseutuohjelmaa varten), Savonlinnan seudun yrityspalvelut (haki eväitä vanhojen kuntakeskusten Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kehittämiseen) sekä Savonlinnan seudun Kolomonen ry (haki eväitä
kylien kehittämiseen). Kolomosella oli tuolloin meneillään Taotaan ketjuun toinen lenkki – hanke. Tällä
kierroksella 81 osallistujaa listasi yli 500 kehittämisideaa. Ideoiden työstämistä ja käytännön toteutukseen saamista on jatkettu ja jatketaan alueelle muodostuneissa työryhmissä. Innostus oman alueen kehittämiseen oli tilaisuuksissa silmiinpistävää. Molempien kierrosten työn tulokset näkyvät tämän strategian sisällössä sekä aikanaan sen toteutuksessa.
Strategialuonnos liitettiin kaikkien nähtäväksi Piällysmies ry:n nettisivulle 2.-12.5.2013. Täten kaikilla
asukkailla, toimijoilla ja sidosryhmillä oli mahdollisuus luonnoksen yhteydessä olevan kyselyn kautta vaikuttaa strategian sisältöön. Kyläyhdistyksiä tai vastaavia kylän keskeisiä toimijoita, yrittäjäyhdistyksiä ja
aluejohtokuntia lähestyttiin vielä ennen kyselyn alkua sähköpostiviestillä ja pyynnöllä vastata verkkosivulla olevaan kyselyyn. Saimme 7 kommenttia ja kehittämisvihjettä.

4.2 Yhteensovittaminen
Alueellista yhteensovittamista tehtiin Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton sekä naapuritoimintaryhmien kanssa. Paikallinen strategia on sovitettu yhteen Etelä-Savon alueellisten ohjelman
sekä uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kanssa.
Työpajoista ja kyselyistä saatujen aineistojen ohella kehittämisstrategian laadintaa ovat tukeneet mm.
seuraavat ohjelma- ja strategia-asiakirjat. Valmistelun pohjana ovat olleet lisäksi Savonlinnan kaupungin
ja kuntien kehittämissuunnitelmat. Strategian laadinnassa on huomioitu:










Etelä-Savon ELY-keskuksen strategia 2015
Uusiutuva Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategia
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2011–2014 ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2012–2013
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2013
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 - 2020
Etelä-Savon maaseutustrategia 2014 - 2020
Etelä-Savon ELY-keskuksen Nuorisotakuun tiekartta 2012–2013
Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelma 2008–2013
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (luonnos)
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Toimintasuunnitelma: Kuinka tavoitteet muutetaan käytännön toimenpiteiksi?

5.1 Yhdistyksessä tehty kehittämistyö
Piällysmies ry:ssä on menossa vahva kehittämistyö ja se jatkuu myös uudella ohjelmakaudella. Yhdistyksen oma laatutyö käynnistettiin vuonna 2011 Askel laatuun -hankkeen avulla. Sen myötä yhdistyksen hallintokäytännöt, viestintä, keskeiset prosessit ja toiminnan mittarit tulivat tarkoin kuvatuiksi. Laatutyö on
jatkuva prosessi ja se on jo sisään ajettu osaksi yhdistystä ja erityisesti toimintaryhmätyötä.
Piällysmies ry oli mukana myös Maaseutuverkoston järjestämässä valtakunnallisessa laatutyössä, jonka
aikana laatukäsikirja hioutui muotoonsa ja sai selkeän sekä henkilöstöä että hallitusta palvelevan asiasisällön. Uuden hallintomallin toivotaan karsivan päällekkäisiä toimintoja toimintaryhmien, ELY-keskuksen
ja maaseutuviraston välillä. Toimintoja voidaan tehostaa esimerkiksi erilaisia yhteistyömuotoja lisäämällä
ja mahdollistamalla yhteisten sähköisten järjestelmien samanaikainen hyödyntäminen.

5.2 Verkostojen hyödyntäminen ja yhteistyö
Piällysmies ry:llä on vakaat ja toimivat yhteistyöverkostot. Olemassa olevien verkostojen lisäksi etsitään
jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja ja innovatiivisia avauksia yhteistyön lisäämiseksi eri tahojen kanssa.
Yhteistoimintaa toimijoiden kesken kehitetään niin Piällysmies ry:n toiminta- alueen sisällä kuin naapuritoimintaryhmien ja näiden alueiden toimijoiden kanssa unohtamatta kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan kehittämistä. Kansainvälisen toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteena on hankkeiden jälkeenkin
jatkuvan kanssakäymisen ja yhteistyön aikaansaaminen.
ELY ja muut toimintaryhmät

Yhteistyö Etelä-Savon ELY-keskuksen ja muiden alueen toimintaryhmien kanssa on tiivistä (Veej’jakaja,
Rajupusu Leader ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader.) Yhteistyötä naapuritoimintaryhmien kanssa on muun
muassa tiedottamisessa (Maaseutukuriiri – hanke), hankkeiden valmistelussa sekä henkilöstön ja hallituksen koulutuksessa. Etelä-Savon toimintaryhmät ovat mukana ELY-keskuksen yritysryhmässä, jossa on
mahdollisuus käydä läpi yrityshankkeet (rahoituskelpoisuuden arviointi, työnjako ja aikataulutus) jo niiden valmisteluvaiheessa. Ryhmän kokoukset pidetään Mikkelissä. Lisäksi meillä on toimintaryhmien ja
Etelä-Savon ELY:n paikallisesta kehittämisestä vastaavan kanssa säännölliset tapaamiset, jotka pidetään
yleensä samana päivänä kuin meillä on yritysryhmän kokous. Pidämme tarvittaessa yhteyttä toisiimme
myös puhelimitse ja sähköpostitse kulloinkin vireillä olevista asioista. Suhteet ovat toimivat ja avoimet.
Liite 2: ESAELYN ja toimintaryhmien yhteistyösopimus 2014–2020, 4.6.2014 versio

Kunnat
Toimistomme on samassa kiinteistössä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n, Savonlinnan Yrityspalvelut
Oy:n, Savonlinnan Uusyrityskeskuksen ja Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen SAKKE
ry:n kanssa. Teemme kiinteää yhteistyötä myös Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskuksen ja Pro Agria
Etelä-Savo -neuvontajärjestön kanssa. Meillä on tämän yhteistyösopimus Yritys-Suomi seutupöydästä
Savonlinnan seudulle. Sopimuksen puitteissa palvelemme yhteistyössä asiakkaita ja viemme heidän
hankkeitaan eteenpäin. Tämän sopimuksen puitteissa muun muassa yrityspalvelut laatii meille tulevien
yrityshankkeiden liiketoimintasuunnitelmat ja talouslaskelmat. Tämä helpottaa suuresti hankevalmistelua ja lisää laaja-alaista asiantuntemusta sekä antaa hyvän paikallistuntemuksen tuoman varmuuden
hankkeiden jalostamisessa. Luonnollisesti meillä on toimivat ja avoimet suhteet Enonkosken ja Heinäveden kuntiin sekä Savonlinnan kaupunkiin, aluejohtokuntiin ja maaseututoimeen. Jatkamme kuntien
kanssa ideakierroksella saatujen ideoiden kehittämistä. Liite 3: Yritys-Suomi seutupöytäsopimus 2013
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Muut toimijat
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on muodostunut myös hyvin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen arvolähtökohtana on jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja
voimavaroja kunnioittaen. Mottona on "yhteistyöstä yhteiseen työhön." Jäseninä on lähes kaksisataa jäsenjärjestöä.
Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat tietysti alueen kylät, Savonlinnan kylät ry Järvi-Suomen kylät ry.
Piällysmies ry on tehnyt jonkin verran kansainvälistä yhteistyötä Unkarissa sijaitsevan FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Leader- ryhmän kanssa. Hallitus teki alueelle tutustumis – ja
opintomatkan vuonna 2011. Matkalla tutustuttiin toiminta-alueen sellaisiin hankkeisiin, joista voitiin
saada eväitä Piällysmies ry:n toiminnan kehittämiseen.
Uutena mahdollisuutena kansainvälistymiseen meillä on eteläisessä Saksassa sijaitseva Kuselin alue.
Alueella tehdään Leader työtä ja alueen avainhenkilöt sekä alue ylipäätään ovat nykyiselle toiminnanjohtajalle entuudestaan tuttuja. Saksalaisilla on kiinnostusta yhteistyöhön, kun vaan saamme sovittua mitä
yhdessä teemme. Strategiamme mukaan yhdessä tekeminen tulee liittymään nuoriin ja ehkä myös yritystoiminnan kehittämiseen.
Tarkemmin yhteistyöverkostot on kuvattu laatukäsikirjassamme.

5.3 Aktivointi, tiedottaminen, hankeneuvonta ja hankkeiden toiminnan seuranta
Aktivointi on hyvän toimintaryhmätyön edellytys. Piällysmies ry:n keskeinen tehtävä on tuoda Leaderrahoitusta esille varteenotettavana ja hyvänä keinona kehittää maaseutua. Näin ollen toiminta-alueen
toimijoita ja asukkaita aktivoidaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Selkeä ja oikea-aikainen viestintä tukevat aktivointia. Lisäksi avainhenkilöiden ja -tahojen kanssa pidettävät säännölliset tilannekatsaukset vahvistavat rooliamme alueen verkostossa. Soveltuviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen,
ja näissä Leader-rahoituksesta tiedottaminen tuovat lisää pontta työlle. Toiminnanjohtaja yhdessä henkilöstön kanssa vastaavat aktivoinnista. Hallituksen jäsenet hyödyntävät aktivoinnissaan omia hyviä verkostojaan. Käytännön toimenpiteet kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon
myös saapunut palaute ja vuosikohtaiset kehittämistoiveet.
Tiedottaminen tukee aktivointia. Ulkoisen viestinnän kanavia ovat verkkosivut, painojulkaisut, tiedotteet
medialle, yhdistyspalstat maakunta- ja paikallislehdissä, messu- ja muut julkiset tilaisuudet ja sosiaalinen
media. Viestintäkanavia kehitetään edelleen. Erityisesti rahoitettujen hankkeiden esille tuloa vahvistetaan. Yhdistyksen viestintäsuunnitelmassa on kuvattu kattavasti viestinnän prosessit.
Hyvin hoidettu, oikea-aikainen ja laadukas hankeneuvonta madaltaa kynnystä hakea Leader-rahoitusta.
Neuvontaa annetaan hankkeen haku-, käynnistys-, toteutus- ja päättämisvaiheessa. Seuranta turvataan
vähintään 1-2 käynnillä hankkeessa. Seuranta kattaa sekä talous- että toiminnan seurannan. Ohjausryhmätyö, maksatukset ja raportoinnit ovat oleellinen osa seurantaa.
Yleistä tiedottamista sekä alueiden välisten ja kv-hankkeiden neuvontaa tehdään yhteistyössä naapuritoimintaryhmien kanssa ja mahdollisten yhteisten työntekijöiden avulla. Liite 4: Piällysmies ry, viestintäsuunnitelma 2014–2020

5.4 Omat hankkeet
Piällysmies ry voi hakea ja toteuttaa strategiansa toteutumista tukevia omia hankkeita. Hankkeet voivat
olla joko paikallisesti, alueidenvälisesti tai kansainvälisesti toteutettuja. Hankkeita suunnitellaan strategi-
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an seurannassa huomattujen puutteiden ja aukkojen korjaamiseksi. Piällysmies voi tehdä omia koordinointihankkeita pienten hankkeiden toteuttamiseksi.

5.5 Hankkeiden valintakriteerit
Hankkeiden ja hankehakijoiden on täytettävä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja voimassa olevan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Valintakriteerit on valittu siten, että niitä käyttämällä varmistetaan yhdistyksen valitseman strategisen linjan toteutuminen. Liite 5: Piällysmies ry, hankkeiden valintakriteerit 2014–2020

5.6 Muut hankkeet
TEM:n kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimenpiteillä voidaan toteuttaa ns. kansalaistoimijalähtöistä
kehittämistä kaupunkialueilla. Toimenpiteet kohdistuvat alueille, joilla ei toteuteta yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (LEADER) ts. toiminnan tulisi kohdistua ensisijaisesti isoihin kaupunkeihin ja yli 23
000 asukkaan kuntien keskusta-alueille. Tämä koskee Etelä-Savossa Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustoja. Ohjelma ei määrittele toiminnan tarkempaa luonnetta tai hallinnollisia menettelyjä, vaan
niistä päätetään maakunnissa. Oleellista on, että toiminta toteuttaa ohjelman erityistavoitteita ja on
omaehtoista, alhaalta ylös suuntautuvaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä. Asiasta neuvoteltiin
Mikkelissä 21.5.2014 pidetyssä tilaisuudessa, jossa oli edustajat Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeista,
Veej’jakaja ry:stä ja Piällysmies ry:stä. Asiantuntijana oli lisäksi paikalla Leader-asiamies Heli Walls. Sovimme yhteisesti, että Veej’jakaja ja Piällysmies ry valmistelevat elokuussa 2014 kaupungeille ehdotuksen asian eteenpäin viemiseksi.

6

Strategian hallinnon ja seurannan järjestäminen

6.1 Yhdistyksen jäsenet, hallitus ja henkilökunta
Piällysmies ry on perustettu 9.3.1999 Savonrannalla ja merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 15.10.1999 (reknro 177.470). Yhdistyksen kotipaikka on yhdistyksen syyskokouksen
12.11.2012 päätöksen mukaisesti nyt Savonlinna. Vuoden 2013 lopussa yhdistykseen kuului 129 jäsentä.
Henkilöjäseniä oli 99, joista 60 miestä ja 39 naista. Yhteisö/organisaatiojäseniä oli 30, joista kuntajäseniä
3. Yhdistyksestä erosi vuoden aikana 5 henkilöjäsentä. Yhdistykseen hyväksyttiin hakemuksesta 6 uutta
henkilöjäsentä ja 2 yhdistysjäsentä. Kuntaliitosten vuoksi alueen kuntien määrä laski viidestä kolmeen.
Jäsenmäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Liite 6: Piällysmies ry, yhdistyksen säännöt
Toimipaikkamme sijaitsee Savonlinnassa os. Puistokatu 1 samoissa tiloissa Savonlinnan Yrityspalvelut
Oy:n, Itä-Savon Uusyrityskeskuksen ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa. Piällysmies ry on toiminut Leader-toimintaryhmänä ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–2013.
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yleinen kokous. Se tekee päätökset toiminnan periaatteista ja muodoista. Piällysmies ry pitää kevät- ja syyskokoukset, joissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Piällysmies ry:n
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet on valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti paikallishallinnon, yhteisöjen ja paikallisten asukkaiden edustajista. Hallituksen jäsenen toimikaudet on rajattu kolmeen kaksivuotiskauteen. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään huomioimaan toiminta-alueen eri alueiden edustus.
Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen alaisena toimii hankkeita valmisteleva hallituksen jäsenistä valittu hankeryhmä. Laatutyön
yhteistyön, pysyvyyden ja laaja-alaisuuden varmistamiseksi hallitus valitsi 24.3.2014 keskuudestaan kolmijäsenisen laatutyöryhmän. Tarvittaessa pyydetään asiantuntijalausuntoja. Yhdistyksen toimihenkilöt
valmistelevat käsiteltävät hankkeet. Hallituksen tehtävä on tarkastella, miten hanke täydentää alueellista
kehittämistoimintaa ja miten se toteuttaa yhdistyksen kehittämisstrategiaa. Hallitus huolehtii siitä, että
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päätöksenteossa jääviysasiat otetaan huomioon. Liite 7: Piällysmies ry, hallituksen jäsenet, yhteystiedot
ja sidonnaisuudet 2014
Yhdistyksen hallitus valitsee ja palkkaa kehittämisstrategian toteutukseen tarvittavan henkilöstön. Tällä
hetkellä toiminnanjohtajana on agrologi Teppo Leppänen, jolla on laaja-alaisesti kokemusta maaseudun
kehittämisestä vuodesta 1987. Hän on toiminut maaseutuyritysneuvojana Rääkkylän kunnassa, ympäristönsuojelu- ja maataloussihteerinä Pyhäselän kunnassa ja maaseutusihteerinä Joensuun kaupungilla.
Toimintaryhmätyössä hän on ollut mukana Joensuun seudun Leader – yhdistyksessä.

6.2 Piällysmies ry:n toimintatapa ja kyky hallinnoida julkista rahoitusta
Piällysmies ry:n toimintaryhmätyö on tärkeä paikallinen kehittämistehtävä, jonka yhdistys hoitaa mahdollisimman laadukkaasti sekä rahoittajan että rahoitusten hakijoiden suuntaan. Piällysmies ry:n oman
laatutyön puitteissa määriteltiin toimintaa ohjaavat arvot, joita ovat:


Asiantuntemus
o Aluetuntemus (kylät, ihmiset)
o Hallituksen asiantuntemus (osaamisalueet)
o Toimihenkilöiden asiantuntemus (ammattitaito)
o Ulkopuolinen apu (konsultaatiot)
o Henkilöstön ja hallituksen jäsenten säännöllinen koulutus
o Asioiden hyvä valmistelu
 Asiakaslähtöisyys
o ”Matalan kynnyksen virkamies” -helposti lähestyttävä
o Uskottavuus
o Jämäkkyys
o Bottom Up: tarve hankkeisiin ’alhaalta ylös’
o Käsitellään palaute, joka liittyy esim. rahoituskohteisiin tai Piällysmiehen toimintaan
 Avoimuus
o Luotettavuus
o Selkeä kieli
o Tiedottaminen

Paikallisuus näkyy hankkeiden toteutuksessa ja toimenpiteiden hyödynsaajina tulee olla paikalliset asukkaat, vaikka toteuttajataho olisikin alueen ulkopuolinen toimija. Hankkeiden innovatiivisuus näkyy esimerkiksi paikallisesti uutena toimintatapana, uusina yhteistyömuotoina tai yksittäisen toimijan kannalta
uutena toimintana.
Hallitustyöskentely on dynaamista, sitoutunutta ja loogista. Kehittämisote, näkemyksellisyys ja hyvä rakentava keskustelukulttuuri sekä jämäkkyys luonnehtivat hallitustyöskentelyä alkavallakin ohjelmakaudella. Päätöksenteon avoimuutta kuvaa myös se, että hallituksen jäsenet vaihtuvat aika ajoin. Perehdyttämiseen ja koulutukseen kiinnitetään huomiota, ja hallituksen jäseniä kannustetaan paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutus- ja verkostotilaisuuksiin.
Hallinnolliset käytännön toimet hoitaa toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri. Tehtävien hoitaminen laadukkaasti, luotettavasti ja ammattitaitoisesti turvataan riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaavan
henkilöstön avulla. Täydennyskoulutukseen ja verkostotapaamisiin henkilöstö osallistuu jo työvelvoitteensa puolesta. Laadittu oppimissuunnitelma tukee vahvaa ammattitaitoa ja näkemystä.
Laatutyötä tehtiin sekä omassa hankkeessa, että kaikkien toimintaryhmien yhteisessä koulutuksessa.
Meillä oli oma Askel laatuun – hanke, jossa luotiin pohja selkeälle ja käytännölliselle laadunohjausjärjestelmälle. Hankkeen aikana tehtiin yhdistyksen oleellisimmista toiminnoista prosessien kuvaukset. Selkeytettiin hankeprosessiin liittyvät menettelytavat ja luotiin eri vaiheita kuvaavat mittarit seurantaan ja toiminnan kehittämistyöhön. Laatutyö on jatkuvaa ja on nyt osa yhdistyksen johtamisjärjestelmää. Tätä tarkoitusta varten yhdistyksen käyttöön on hankittu netissä toimiva Sunprofile – intra, johon on koottu yhdistyksen johtamisessa tarpeelliset asiat. Intraa käytetään myös kokousten apuvälineenä niin, että esitys-
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listat välitetään sähköisesti hallitukselle. Tulevalle kaudelle hankimme intraan kysely -lisäosion, jonka
avulla hallituksen jäsenet voivat pisteyttää hankehakemukset. Pisteytyksen tulokset tallentuvat järjestelmään ja tämä dokumentti toimii päätöksenteon pohjana.
Yhdistyksen kirjanpito on järjestetty yhdistyslain ja Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kirjanpidon hoitaa auktorisoitu tilitoimisto ja tilintarkastajana toimii auktorisoitu KHTtilintarkastaja. Yhdistyksen hallitus seuraa säännöllisesti taloutta ja rahoituksen toteutumista. Hankkeiden hallinnoinnissa noudatetaan viranomaisohjeita.

6.3 Toiminnan ja strategian toteutumisen seuranta
Piällysmies ry:n kehittämisstrategian toteutumista seurataan säännöllisesti. Painopisteiden ja tavoitteiden toteutumista mitataan viranomaislomakkeilla ja osittain myös Piällysmies ry:n omilla mittareilla.
Tarvittaessa toimintaa ohjataan strategiassa linjattuun suuntaan ja tavoiteltaviin painopistealueisiin
esim. viestinnän keinoin tai toteuttamalla oma hanke. Oma laatutyön kautta kehitetty järjestelmä auttaa
mittaamaan toimintoja ja johtamaan prosesseja tavoitteellisemmin.
Laatutyön tuloksena syntynyt laatukäsikirja toimii yhdistyksen ohjenuorana, toimihenkilöiden ja hallituksen perehdytysoppaana ja poikkeamatilanteissa kriisimappina. Lisäksi käsikirja toimii kehittämistyökaluna kustannustehokkaampaan ja avoimempaan toimintatapaan. Suora hyöty laatujärjestelmästä tulee
työntekijöille, hallituksen jäsenille, sidosryhmille ja asiakkaille.
Itsearviointi ja ulkoinen arviointi ovat konkreettisia työkaluja seurata strategian toteutumista. Tilannekatsaukset ja mahdolliset kehittämistoimenpiteet kuvataan toimintasuunnitelmissa, vuosikertomuksissa
sekä väliraporteissa. Hallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi strategian toteutumiseen liittyvät asiat.
Itsearviointi voidaan toteuttaa myös yhdistyksen omien hankkeiden avulla tai opinnäytetyönä. Piällysmies pyytää lisäksi palautetta omasta toiminnastaan rahoitetuilta hankkeilta. Itsearviointi on jatkuvaa.
Ulkoinen arviointi ostetaan kaksi kertaa ohjelmakauden aikana, ja siinä käydään läpi toimintaohjelman
toteutuminen ja käytetyt arviointimenetelmät.

6.4 Oppimissuunnitelma
Toimintaryhmän yksi keskeisistä tehtävistä on vahvistaa laadukkaasti ja määrätietoisesti toimintaalueensa hankeosaamista, jonka kautta samalla vahvistustuvat organisointitaidot, hallinnollinen ja talousosaaminen, verkostojen hyödyntäminen sekä innovatiivisuus
ja sen vieminen käytännön toimiksi. Koulutukset, henkilökohtainen neuvonta, säännönmukaiset ennalta sovitut vierailut hankkeissa, verkostotyö ja hankekummitoiminta toimivat hanke- ja
järjestötoimijoiden oppimisen perustyökaluina. Ohjelmakauden
hankekummeiksi kartoitetaan päättyneen ohjelmakauden hankkeiden toteuttajia, jotka toimivat mentoreina vapaaehtoisperiaatteella. Kummitoiminta keskittyy kannustamiseen ja käytännön vinkkeihin hankkeen toteuttamisessa.
Hallituksen jäsenten osaamisalueet kartoitettiin ohjelmakauden vaihtuessa ja osaaminen / vahvuusalueet on kirjattu ylös. Vahvuuksia hyödynnetään sekä arkitoiminnassa että mahdollisissa poikkeustilanteissa. Laaja ja kattava näkemyksellisyys sekä hyvät verkostot lisäävät toimintaryhmän vahvuutta ja ammattitaitoa. Osaamista vahvistetaan erityisesti koulutusten ja seminaarien avulla.
Rahoituksen varmistuttua palkkaamme toiminnanjohtajan työpariksi toimistosihteerin. Henkilöstöä valittaessa pääpaino on siinä, että se hallitsee laaja-alaisesti yhdistyksen toimintaan ja hanketyöhön liittyvät
erilaiset tehtävät. Henkilöstön on kyettävä sijaistamaan toisiaan ja sen on siedettävä ajoittaista työpainetta. Laaja-alainen ja ennakkoluuloton yhteistyö vahvistavat strategian toteuttamista.
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Paikallisen kehittämisen oppimisympäristöjen rakentuminen
Maaseudun uudistumisen keskeinen edellytys on jatkuva osaamisen kehittäminen. Paikallisen kehittämisen toimintatavan (Leader-metodin) kehittyminen edellyttää sitoutumista jatkuvan oppimisen ajatukseen. Toimintaryhmätyön kehittämisessä oppiminen kytkeytyy strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin.
Ne suuntaavat oppimista ja samalla strategian sisällöistä tulee oppimisen kohteita.
Oppimisprosessin tuloksena osaaminen vahvistuu ja strategian vaikuttavuus paranee. Tärkeä osa toimintaryhmien jatkuvaa oppimista on strategian toimeenpanosta kertyvien kokemusten sekä seuranta- ja arviointitiedon tehokas hyödyntäminen. Oppiminen koskee kaikkia toimintaryhmätyön piirissä olevia, hallituksen ja yhdistyksen jäseniä, toimihenkilöitä sekä hankkeiden aktiivisia vetäjiä sekä muita ydinverkostossa toimivia henkilöitä. Osaamisen kasvusta hyötyvät alueen yritykset, yhdistykset, asukkaat ja sidosryhmät.
Toimintaryhmä tarvitsee suunnitelmallisen oppimisen tueksi tavoitteellisen tukijärjestelmän, asiantuntijoita sekä koulutusalan kumppaneita, jotka tuovat toimintaryhmätyöhön oppimisosaamista sekä esimerkiksi opiskelijaresursseja. Koulutusorganisaatioille asetelma tarjoaa mahdollisuuden yrityskontaktien
vahvistamiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen luomiseen. Käytännössä Etelä-Savon toimintaryhmät järjestyvät ohjelmakaudella yhteistyöverkostoksi oppimisen edistämisessä. Verkoston on tarkoitus yhdistyä alueen koulutusorganisaatioiden osaamisintensiiviseen aluekehitystoimintaan. Asiaa koskevasta yhteistyöstä on neuvoteltu Helsingin yliopiston Ruralia – instituutin Mikkelin yksikön kanssa.
Liite 8: Piällysmies ry, oppimissuunnitelma 2014–2020

7

Strategian rahoitussuunnitelma

Piällysmies ry:n strategia toteutetaan pääosin maaseudun kehittämiseen varatulla Leader-rahoituksella.
Lisäksi olemme aktiivisesti ja mielellämme mukana tuomassa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä Savonlinnan kaupunkialueelle antamalla käyttöön Leader – työssä saamamme osaamisemme ja kokemuksemme.
Maaseuturahaston kautta haetaan strategian toteuttamiseen ohjelmakaudella 2014 - 2020 julkista rahoitusta 3,9 miljoonaa euroa. Tavoiteltava yksityinen rahoitus on 35 %:a ohjelman kokonaisrahoituksesta.
Taulukko 1
Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin (sisältää myös toimintarahan)

EU (42 %)
euroa
1638000

Valtio(38
%) euroa

Kunta
(20 %)
euroa

Julkinen
rahoitus
yhteensä,
65 %, euroa (A)

1 482 000 780 000 3 900 000

Yksityinen rahoitus (35 % kokonaisrahoituksesta)

Kokonaisrahoitus yhteensä euroa

2 100 000

6 000 000
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Taulukko 2
Haettava toimintaraha

EU (42 %) euroa

Valtio(38
%) euroa

Kunta
(20 %)
euroa

Julkinen
rahoitus
Julkinen rahoitus % tauyhteensä, lukon 1 kohdasta A (enineuroa
tään 25 %)

Toimintakustannukset, 20 %
Aktivointi ja toiminnan edistäminen, 80 %

81900

74100

39000

195000

25

327600

296400

156000

780000

25

Toimintaraha yhteensä

409500

370500

195000

975000

25

Alueen kuntien sitoutuminen rahoitukseen
Alueen kunnilta on saatu sitovat päätökset niiden osallistumisesta ohjelmakauden 2014–2020 kuntarahoitukseen yhteensä 780 000 euron kuntarahoitusosuudella. Kunnat ovat tehneet asiassa päätöksiä
seuraavasti: Savonlinnan kaupunginvaltuusto, 9.12.2013 (§ 256), Heinäveden kunnanhallitus 9.12.2013
(§ 255) ja Enonkosken kunnanhallitus 14.1.2014 (§ 9). Liite 9: Piällysmies ry, kuntien sitoutuminen strategian rahoitukseen 2014-2020

Taulukko 3
Arvio rahoituksen jakautumisesta valitsemillemme painopisteille
Painopiste
Kylien palvelutoiminta ja maaseutuasuminen
Ihmisten hyvinvointi
Kestävä kehitys
Elinkeinot
Nuoret

%
40
12
12
24
12
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