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Yleistä 
Piällysmies ry on toteuttaq Leader – toimintaryhmänä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuo-

sina 2014 – 2020 sekä sen jälkeistä siirtymäkautta 2021-2022. Rahoitamme maaseudun yleishyödyllisten toi-

mijoiden kehittämis- ja investointihankkeita sekä pienten yritysten perustamista ja investointeja. Piällysmies 

ry toteuttaa kehittämissuunnitelmaa seuraavissa kunnissa: Enonkoski, Heinävesi sekä Savonlinnan kaupungin 

maaseutualueet. 
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Tehtävä ja painopistealueet  
Piällysmies palvelee alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja pienyrityksiä tukemalla ja kehittämällä näiden toimin-

taedellytyksiä.  

Tavoitteena on saada toiminta-alueelle kylien kehittämiseen ja viihtyvyyteen sekä elinolojen parantamiseen 
tähtääviä hankkeita. Lisäksi rahoitamme pieniä yrityksiä ja kansainvälisiä hankkeita. 

Vuosi 2020 oli ohjelmakauden 2014–2020 seitsemäs eli viimeinen toimintavuosi. Vuosina 2021-2022 on  ny-
kyisen ja tulevan ohjelmakauden 2023-2027 välinen siirtymäkausi. Siirtymäkaudella käytetään uuden ohjel-
makauden rahaa, mutta toimitaan vanhan ohjelmakauden säädöksillä. 

Hallinto 
Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja yhdestätoista varsinaisesta jäsenestä sekä heidän henkilö-

kohtaisista varajäsenistään. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta: jäsenet edus-

tavat tasapuolisesti toiminta-alueen julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Hallituk-

sen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta ja enintään 3 toimikautta. Puheenjohtajan toimikausi 

on vuoden mittainen. 

Kerimäki 

Punkaharju 

Savonranta 

ENONKOSKI 

HEINÄVESI 

SAVONLINNA 
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Hallitusta johti Sakari Sallinen ja hänen varallaan oli Ari Pitkonen. 

Piällysmies ry:n hallituksen jäsenet, kolmikannan mukainen edustus ja läsnäolo vuonna 2021: 

Kunta varsinainen 
jäsen 

ollut läsnä, 
kertaa 

henkilökohtainen 
varajäsen 

ollut läsnä, 
kertaa 

Enonkoski Helena Auvinen (Y) 9 Kovanen Aulis (Y)  

 Kylliäinen Heikki (K) 8 Niiranen Lauri (K)  

Heinävesi Honkonen Veijo (K) 8 Hokka Mervi (K)  

 Eronen Pekka (Y) 1 Sulkava Risto (S)  

Savonlinnan Remes Katja (Y) 9 Rask Inka (Y)  
Kerimäen alue Pitkonen Ari (K) 9 Hanikka Pekka (K)  

Savonlinnan Pulkka Anneli (K) 9 Lajunen Timo (K)  
Punkaharjun alue Syrjäläinen Anna-Mari (S) 7 Värtinen Pia (S)  

Savonlinnan Mielikäinen Sipi (S)  Hirvonen Svetlana (S)  
vanha Sääminki Sakari Sallinen (Y) 8 Kinnunen Katja (Y)  

Savonlinnan Väntsi Sakke (S) 7 Hakolahti Sanna (S) 1 
Savonrannan alue Suomalainen Esko (S) 8 Ihalainen Pekka (S) 1 

(K) paikallinen julkinen hallinto, (S) maaseudun asukkaat ja (Y) yhteisöt 

Hallituksen osallistumisaktiivisuus oli hyvällä tasolla ja se oli  78,7 %:a. 

Hallinnon kokoukset 

Hallitus 

Hallituksen kokouksissa päätetään toimintaryhmälle tulleiden hankkeiden rahoituksen puoltamisesta. Halli-

tuksen lausunnon jälkeen Etelä-Savon ELY-keskus tekee hankkeista valituskelpoisen viranomaispäätöksen. 

Lisäksi Piällysmies ry:n hallitus päättää operatiivisesta toiminnasta, yhdistyksen sääntöjen ja hallintosään-

nön mukaisesti. Hallitus kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä  138 asiaa. Kokoukset 

pidettiin Korona-pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi siten, että osa kokoukseen osal-

listujista oli paikan päällä, yleensä Piällysmies ry toimistolla, ja osa Teamsillä etäyhteydellä. Hallituksen esi-

tyslistat julkaistaan sähköisessä muodossa yhdistyksen intrassa. Käyttöoikeus intraan on henkilöstön lisäksi 

hallituksella sekä Etelä-Savon elystä Kaija Siikavirralla. Intraan on koottuna yhdistyksen toiminnan johtami-

sen kannalta keskeiset asiat: Esityslistat, pöytäkirjat, säännöt, ohjeet, kehittämisstrategia, prosessikuvauk-

set, työsopimukset ja sopimukset. 

Hallitus haastattelee kaikki hakijat ennen päätöksentekoa. Tätä menettelyä hallitus on pitänyt erittäin hy-

vänä niin hankkeiden tasapuolisen kohtelun, hyvin harkittujen pisteytysten, alueen ymmärryksen kasvami-

sen kuin uuden oppimisen kannalta. 

Strategiaryhmä ja iskuryhmä 

Strategiaryhmää laajennettiin jo vuodeksi 2020 ja vuonna 2021 jatkettiin samalla tavalla. Uuteen ohjelma-

kauteen valmistautuminen sekä yhdistyminen Rajupusu Leader ry:n kanssa vaatii laajempaa hallituksen 

osallistumista. Strategiaryhmään valittiin hallituksen puheenjohtaja Sakari Sallinen ja hallituksen varapu-

heenjohtaja Ari Pitkonen, hallituksen jäsenet Katja Remes, Anna-Mari Syrjäläinen ja Heikki Kylliäinen sekä 

Piällysmies ry:n henkilöstö. Toimintaryhmien yhteisen neuvotteluelimen nimeksi muotoutui iskuryhmä, 

joka kokoontui Korona -pandemian vuoksi pääasiassa Teams -virtuaaliympäristössä. 
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Piällysmies ry, organisaatiokaavio 

 

  

Piällysmies ry

Kevätkokous ja syyskokous

Jäsenistö: Kunnan, yritykset, yhdistykset ja henkilöjäsenet

HALLITUS

Pj. + 11 jäsentä

Toiminnanjohtaja

Hankeneuvoja-
toimistosihteeri

Vihreä Telakka -hankkeen

päällikkö

2 toiminnanohjaajaa

Apuohjaajat

Harjoittelijat

STRATEGIARYHMÄ

5 hallituksen jäsentä

+ henkilöstö

Piällysmies ry:n ja Rajupusu 
Leader ry:n yhteinen 

iskuryhmä  13 jäsentä
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Yhdistyksen kokoukset 

Yleiset kokoukset 

Yhdistys pitää sääntöjen määräämät kaksi yleistä kokousta, kevät – ja syyskokouksen. Kevätkokous on pidet-

tävä kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kevät-

kokous pidettiin Koronan vuoksi vasta 27.5.2021 Hiukkajoen kylätalolla Punkaharjun Hiukkajoella, jossa pai-

kalla oli 14 jäsentä. Syyskokous pidettiin 25.11.2021 Korpi Bistrossa Enonkoskella. Tähän kokoukseen osallis-

tui 16 jäsentä. 

Henkilökunta, toimisto ja muut tilat 
 

Henkilöstö 

Leader toiminta 

• Toiminnanjohtajana on Teppo Leppänen,  

• hankeneuvoja-toimistosihteerinä on Sini Yläsaari (osa-aikainen vielä vuonna 2021) 

Vihreä telakka – hanke (1.1.2020-31.12.2022) 

• Hankepäällikkönä on Laura Vänttinen ja 

• toiminnanohjaajina ovat Sara Kalpio-Järvenpää, Joose Pitkänen ja Kati Torniainen (määräaikainen 

sijainen) 

Yhdistyksen toimisto on Savonlinnassa (Puistokatu 1) samoissa tiloissa Itä-Savon uusyrityskeskuksen kanssa. 
Vihreä telakka toimii Savonlinnan kaupungin omistaman Vuohimäen kartanon alueella. 

Yhdistys ja sen resurssit 
Jäsenistö (ml. jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä) ja jäsenistöön kohdistuva toiminta 

Henkilöjäseniä vuoden 2020 lopussa on 110 henkilöä, lisäys 5 henkilöä (jäsenmaksu 10 e/vuosi). Yhdis-

tys/yhteisöjäseniä oli 24, ei lisäystä (jäsenmaksu 25 e/vuosi). Kuntajäseniä ovat Enonkoski, Heinävesi ja Sa-

vonlinna, noin 18 000 asukasta (jäsenmaksu on 0,25 euroa/maaseudun asukas). 
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Hanketoiminta 

Nokka Nousuun! -strategian tavoitteiden toteutuminen 

Ohjelmakauden 2014-2020 aikana määrällisiin tavoitteisiin (tai lähelle sitä) on päästy kylien vahvistami-

sessa, vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä, perinnetiedon siirtämisessä sekä yrittämisen lisäämisessä 

mukaan lukien tavoite paikallisuuden korostamisesta (luonto-, kulttuuri- ja teemamatkailu sekä hyvinvointi- 

ja sosiaaliala). Lisäksi tavoitteeseen on päästy green caren edistämisessä. Osittain tavoitteeseen on päästy 

kylien turvallisuuden kehittämisessä ja nuorten kansainvälistymisessä. Siirtymäkauden 2021-2022 ensim-

mäisenä vuonna rahoittamisen pääpaino oli yleishyödyllisten hankkeiden vähyyden vuoksi yritystuissa. 

Yleishyödyllisten hankkeiden vähyyteen lienee syynä Korona-pandemian aikaiset kokoontumisrajoitukset, 

kun toimijat eivät ole päässeet kokoontumaan ja suunnittelemaan hankkeita. Yrityksillä on sen sijaan ollut 

aikaa, ja ehkä pakkokin kehittää toimintojaan, asiakkaiden puuttuessa kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

Yleistä rahoitusstrategiastamme: 

• Olemme madaltaneet tukitasoa ja tuen määrää asetuksen mahdollistamasta,  

• yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukitasoa on laskettu 10 %-yksikköä,  

• investointihankkeissa tukitasoa on laskettu 25 %-yksikköä eli tuki on 50 %:a, 

• tuenhakijalla on oltava vähintään 10 %:a omaa rahaa hankkeen kustannusarviosta,  

• siirtymäkaudella vuosina 2021 - 2022 ei rahoiteta julkisoikeudellisten yhteisöjen hankkeita, 

• tuen määrä oli vuonna 2021 rajattu 50 000 euroon hanketta kohti (asetus mahdollistaisi 180 000 euron 

tuen), 

• tuemme yrityksiä kiinteistöjen hankinnan osalta (tuki 15 %:a ja enintään 10 000 euroa) kiinteistöjen hei-

kon lainavakuusarvon vuoksi (julkiselta sektorilta hankittavien kiinteistöjen hankintaan emme tue), 

• lisäämme yritysten rahoittamiseen kuntarahaa, jos myöntövaltuuden tasapainoinen käyttö sitä vaatii ja 

• edistämme strategian toteutumista teemahankkeilla sekä 

• hyödynnämme myös muita rahoituslähteitä: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR), TE-keskuksen palkkatuki ja TE-keskuksen työkokeilusopimus. 

Hyvinä puolina rahoitusstrategiallemme näemme, että: 

• Rahaa on riittänyt useammalle, 

• paikallislähtöisyys toteutuu paremmin, 

• tuen vaikuttavuus on parempi, koska tukitason ja tuen määrän lasku lisää hakijoiden ja hyödynsaajien 
määrää noin kolmanneksen, 

• saamme monipuolisesti strategiaamme toteuttavia hankkeita, 

• yleishyödyllisten investointihankkeiden tukitason pudotus aiheuttaa sen, että vain elinkelpoiset ja ta-
louttaan kestävällä pohjalla kehittävät toteuttavat investointeja, 

• yksityisen rahan 35 %:n osuus kokonaisrahoituksesta tulee toteumaan (hankerahoituksen keskimääräi-
nen tukitaso on noin 50 %:a), 

• olemme saaneet uusia hakijoita noin 80 %:a kaikista hakijoista, 

• jaettavaa rahaa ja tekemistä riittää kaikille koko vuodeksi, 

• kannustaa useammat hakemaan, koska rahaa on ollut tarjolla ympäri vuoden, 

• teemoilla olemme rohkaisseet pienet toimijat hakemaan rahoitusta ja kehittämään toimintaansa (81 
teemahankkeiden alahanketta) ja 

• teemoilla olemme saaneet aikaan nuorisoa hyödyttäviä hankkeita. 
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Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014–2020 ja siirtymäkauden ensimmäinen 

vuosi 2021 

Piällysmies ry:n puoltamat ja elyn päättämät hankkeet vuosina 2014–2021 (Tiedot on otettu Hyrrästä ti-

lanne 31.12.2021) 

Yleishyödylliset hankkeet  

Hankkeita Julkinen tuki, e Rahoitus yhteensä, e Yksityinen rahoitus, e Yksityinen, vastikkeeton työ, e 

89 2 680 232 4 004 457 1 324 225 653 257 

 

Teemahankkeet 

Hankkeiden 
lkm 

Alahankkeita Rahoitus yhteensä, e Yksityinen rahoitus, e Yksityinen, vastikkeeton työ, e 

7 98 430 340 130 217 73 792 

 

Yrityshankkeet 

Hakemusten 
lkm 

Julkinen tuki, e Rahoitus yhteensä, e 
Kuntaraha toiminta-

ryhmältä, e 
Yksityinen rahoitus, e 

61 1 265 532 3 272 472 88 497 2 006 940 

 

Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta ELY-keskuksen kiintiöstä 

Olimme hallinnointivastuussa Etelä-Savon Maaseutukuriiri –viestintähankkeesta vuonna 2016. 

Olimme mukana Veej´jakaja ry:n hallinnoimassa Etelä-Savon Maaseutukuriiri – viestintähankkeessa vuo-

sina 2017-2019. Viestintähankkeessa ovat mukana Veej´jakaja ry:n ja Piällysmies ry:n lisäksi Etelä-Savon ely 

ja Rajupusu Leader ry. 

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja 

tuloksista.  

Viestintähanke netissä: http://www.maaseutukuriiri.fi/ 

  

http://www.maaseutukuriiri.fi/
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Toiminta meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella 

Olemme mukana Itä-Suomen kalatalousryhmässä: http://kalanvuoksi.fi/ 

Strategia vuosille 2014 – 2020 ja 2021-2027 

Kalatalouden kehittäminen, kalastusmatkailun edistäminen ja vesistöjen käytön monipuolistaminen ovat 
Itä-Suomen kalatalousryhmän Kiehtovat kalavedet -kehittämisstrategian ytimessä 

Hallinnoimme vuosina 2019-2021 Mestari-Kisälli -hanketta, jossa on kuusi mestari-kisälliparia. Hankkeen 

tavoitteena on saada kuusi uutta kalastajaa Itä-Suomen alueelle. Hankkeen kustannukset  olivat 47 430 eu-

roa. 

Rajupusu Leader ry:n hallinnoi kiehtovat kalavedet 2014-2020 hanketta. Vuonna 2021 Rajupusu Leader ry 

valmisteli uutta kalatalouden kehittämisstrategiaa vuosille 2021-2027. Tämän toteuttaminen alkanee vuo-

den 2022 aikana. 

Toiminta Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella (ESR) 

Piällysmies ry:lle myönnettiin tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) Vihreä Telakka –hankkeeseen. Hanke 
on kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5. Sosiaalinen osal-
lisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitteen 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintaky-
vyn parantaminen mukainen. Hankkeen toteutusaika on 18.4.2018 - 31.12.2019.  Hankepäällikkönä toimii 
YTM Laura Vänttinen ja toiminnanohjaajina nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Joose Pitkänen ja sosionomi, AMK 
Sara Kalpio. Hankkeen tukikohtana on Savonlinnan kaupungin omistama Vuohimäen kartanon alue Savonlin-
nassa.  Hankkeesta hyötyi noin 80 kuntoutujaa. 

Hanke tukee strategiamme painopisteitä: 3.2 Tuetaan ihmisten hyvinvointia ja 3.3 Tuetaan kestävää kehi-
tystä. 
 

Saimme rahoitusta uudelle hankkeelle uusin tavoittein ja saimme myönteisen rahoituspäätöksen Vihreä Te-
lakka – eteenpäin luonnon avulla -hankkeelle ajalle 1.1.2020-31.12.2022. 

Hankkeen henkilöstönä jatkoivat jo edellisessä hankkeessa olleet työntekijät. 

Vihreä telakka netissä: https://www.vihreatelakka.fi/ 

Hanke tukee  samoja strategiamme painopistealueita kuin edellinen hankkeemme. Hankkeen tulokset ovat 
olleet sen verran vakuuttavia, että näillä näkymin hankkeella luotu kuntoutusmalli ja henkilöstö ovat siirty-
mässä Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. 

  

http://kalanvuoksi.fi/
https://www.vihreatelakka.fi/
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Esimerkkejä onnistuneista vuonna 2021 rahoitetuista hankkeista 

MutCat Design House Oy/Marjukka Mutka 

Yrittäjä on rakentanut ompeluun innostavan verkkosivuston, jossa hän myy itsesuunnittelemiaan vaatetus-

kankaita ja kaavoja. Hän on uudistanut ajatuksen perinteisistä käsityökerhoista moderniksi ja koukuttavaksi 

verkkokokemukseksi, joka saa ihmiset viihtymään ja innostumaan tekemään itse vaatteita. Sivuston osoite: 

https://mutcat.fi 

Kahvila - Ravintola Kaivopirtti Oy/Maarit Loponen 

Lasiterassin tekeminen, kalusteet ,sähköistys ja lämmitys. Lasiterassin rakentaminen mahdollistaa ryhmäva-

raukset ja lisää katetun tilan asiakaspaikkoja. Sadepäivinä sisätilan puute on ollut suuri ongelma. Uusia 

ruoka-annoksia kehitteillä erityisesti terassille. Mahdollistaa liikevaihdon kasvun.  

Nettivut: https://kaivopirtti.fi 

Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys r.y.  

Aurinkovoimalaitoksen hankkiminen tuottamaan sähköenergiaa kylätalon tarpeisiin. Kylätalo on entinen 

Rönkönvaaran koulu, joka on kunnostettu kyläläisten yhteiseen käyttöön. Ensimmäisessä hankkeessa talon 

lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämpöön. Nyt on seuraavan ekologisen askeleen vuoro.   

https://mutcat.fi/
https://kaivopirtti.fi/
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Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaa-
tiohankkeisiin.  

Hankeille ei ole varsinaisia suoria yhteyksiä valtakunnallisiin-  ja koordinaatiohankkeisiin. 

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

Kehittämishankkeissa olemme panostaneet monipuolisesti niin luovaan- kuin liikuntakulttuuriinkin, ihmis-

ten osallistamiseen ja aktivointiin sekä yhdessä tekemiseen. Ihmisten hyvinvointia on kehitetty oman ESR –

hankkeen avulla, kokeillen puutarhanhoitoa, kanojen pitoa, lampaiden kasvatusta, mehiläistarhausta ja ka-

lastusta sekä ruoan valmistusta itse kasvatetuista, kerätyistä ja pyydystetyistä ruokatarpeista, liikuttu luon-

nossa ja käyty kotieläintilalla. Kiitosta on tullut monelta taholta ja tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. 

Maaseudun taidot ovat kuntoutuksessakin arvossaan. ESR –hankkeella olemme edistäneet strategias-

samme olevaa ihmisten hyvinvoinnin painopistettä. 

Olemme toteuttaneet seitsemän teemahanketta, jotka ovat saaneet todella hyvän suosion. Ne ovat hyödyt-

täneet kymmeniä eri toimijoita ja tuhansia maaseudun asukkaita sekä tehneet Leader –työtä tunnetuksi.  

Yritystoiminnan kehittämisessä korostuvat paikalliset vahvuutemme luonto, ruokakulttuuri, luonto ja erityi-

sesti järviluonto, hiljaisuus sekä savolaiset ihmiset ja huumori. Elinkeinojen kehittämisen painopisteessä 

olemme saavuttaneet strategian mukaiset tavoitteemme. 

Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö 
Yritystoiminnan kehittäminen 

Yrittäjän työhyvinvointi on yrityksen menestyksen perusta ja pitkällä tähtäimellä jatkuvuuden ehto. Tutki-

musten mukaan yrittäjäkulttuuriin liittyy, että työ koetaan tärkeimmäksi ja muut asiat vasta toissijaisiksi. 

Sitoutuminen muihin kuin yritystoimintaan liittyviin tavoitteisiin, kuten omasta hyvinvoinnista huolehtimi-

seen, on heikkoa. Piällysmies ry:n Kuinka voit yrittäjä? -hankkeessa laadittiin selvitys alueen mikro- ja pien-

yrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä haasteista. Tarkoitus oli koota, tarpeen niin vaatiessa, yritysryhmä-

hanke. Koronan vuoksi yritysryhmää ei saatu tässä vaiheessa koottua. Yhteistyökumppaneina olivat Piällys-

mies ry, Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelut, Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry, Itä-Savon Uusyrityskes-

kus ry (Savonlinna ja Enonkoski) ja Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry (Heinävesi). 

Aktivointi 

Leader-rahoitusinfot yhdistyksen kevät ja syyskokouksissa. Sähköposti-infot jäsenille ja alueen toimijoille 

ajankohtaisista asioista. Nettisivuillamme sekä facebookissa julkaisemme jatkuvasti uutta ja kiinnostavaa 

tietoa Leader rahoitusmahdollisuuksista kattavine hakuohjeineen. 

Nettisivuilla on ollut 24 217 vierailijaa ajalla 1.1.2015-31.12.2021. Facebookissa meillä on 430 seuraajaa. 

Meillä on ollut 115 uutta hakijaa vuodesta 2015 lähtien ja myönteisen rahoituspäätöksen on saanut 150 

hanketta sekä 7 teemahanketta ja  98 teemahankkeiden alahanketta vuoden 2021 loppuun mennessä.  

Yhdistyksellä on nettisivut: www.piallysmies.fi ja olemme Facebookissa. 

Maaseutukuriiri: http://maaseutukuriiri.fi/ 

http://www.piallysmies.fi/
http://maaseutukuriiri.fi/
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Toiminta-alueen lehdissä (Heinäveden Lehti, Itä-Savo, Karjalainen, Puruvesi, Warkauden lehti, Saimaa ja 

Savot) on ollut 108 toimintaryhmää ja LEADER -toimintaa sekä aloittaneita hankkeita käsitellyttä juttua 

vuosina 2015-2021.  

Julkaisimme yhdessä Etelä-Savon toimintaryhmien kanssa tiedotteen rahoittamistamme hankkeista: ”Lea-

der-rahoituksella Etelä-Savon maaseudulle elinvoimaa”, painosmäärä oli 1 000 kpl. 

Toteutamme laatukäsikirjaamme toimintamme kehittämisessä. Vertaisryhmämme on Kärki Leader ry Parik-

kalasta ja olemme auditoineet toistemme toimintaa. 

Henkilöstö on osallistunut monipuolisesti MMM:n ja Ruokaviraston koulutuksiin rahavarojen ja ajan sal-

liessa. Etäkoulutukset ovat kustannustehokkaita ja näitä olemme suosineet. 

Onnistumiset 

- Olemme onnistuneet monirahastoisuudessa (EMKR, ESR ja TE-keskuksen palkkatuki), 

- olemme valmistelemassa vuonna 2023 tapahtuvaa yhdistymistä Rajupusu Leader ry:n kanssa,  

- olemme käynnistäneet NuorisoLeader -toiminnan (pääoma 20 000 e; kunnat ja Piällysmies ry) 

Käydyt ELY-Leader -keskustelut 

Etelä-Savon elyn ja Piällysmiehen välinen kahdenkeskinen keskustelu pidettiin ensimmäisen kerran Koronan 

jälkeen 13.12.2021 Vuonna 2020 keskustelu jäi -pandemian vuoksi pitämättä. Olemme jatkanee tiivistä yh-

teydenpitoa Teamsin välityksellä ajankohtaisissa asioissa. 

Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä 
Yhteistyöverkosto 

 
ELY ja muut toimintaryhmät 
Yhteistyö Etelä-Savon ELY-keskuksen ja muiden alueen toimintaryhmien kanssa on ollut tiivistä (Veej’jakaja 
ja Rajupusu Leader). Toimintaryhmät ovat mukana ELY-keskuksen yritysryhmässä, jossa on mahdollisuus 
käydä läpi yrityshankkeet (rahoituskelpoisuuden arviointi, työnjako ja aikataulutus) jo niiden valmisteluvai-
heessa. Ryhmän kokoukset pidettiin koronan aikana Teamsillä. Suhteet ovat toimivat ja avoimet. 
 
Kunnat 
Toimistomme on samassa kiinteistössä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen (ISYUK) kanssa. Uusyrityskeskus neu-
voo aloittavia yrityksiä liiketoiminnan suunnittelussa.  Luonnollisesti meillä on toimivat suhteet Enonkosken 
kuntaan, Heinäveden kuntaan  ja Savonlinnan kaupunkiin. 
 
Muut toimijat 

Savonlinnassa on myös ProAgrian toimipiste ja heidän kauttaan saamme hyvin valmisteltuja yritystukihake-
muksia.  

Tavoitteet seuraavalle vuodelle 
Olemme yhdistämässä kaksi eteläsavolaista aktiivista toimintaryhmää, Piällysmies ry:n ja Rajupusu Leader 

ry:n,  yhä elinvoimaisemmaksi toimintaryhmäksi. Yhdistyvä ryhmä on aloittamassa toimintansa uuden oh-

jelmakauden alkaessa vuoden 2023 alussa. Tätä varten teimme vuonna 2021 yhteistä kehittämisstrategiaa 



 

 

12 sivu 

14.4.2022 

 

 

ja valmistelimme leader -toimintaryhmäksi hakeutumista. Olimme mukana myös maaseutuverkostoyksi-

kön muutoskoulutuksessa, joka tukee ja auttaa yhdistymistämme. Jatkamme Nokka nousuun -strategi-

amme toteuttamista siirtymäkauden rahoituksella. 

Taloustilanne 
• Taloustilanteemme ja maksuvalmiutemme ovat hyvät, 

• olemme laskuttaneet kunnilta vuotuisen kuntarahaosuuden heti vuodenvaihteen jälkeen, 

• hankkeiden kuntarahat hankkeisiin olemme maksaneet elyn pyynnön mukaisesti viipymättä ja  

• teemahankkeiden tuet olemme maksaneet hakijoille etukäteen, ennen elylle tehtyä maksuhake-

musta. 

Savonlinnassa 14.4.2021 

 
Teppo Leppänen 
toiminnanjohtaja 
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TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2020 1.1.- 31.12.2021 

Hanketoiminta   

Tuotot 307 504,72 260 603,88 

Henkilöstökulut -176 791,26 -135 223,14 

Muut kulut -127 874,73 -125 256,00 

Hanketoimintakulut yhteensä -304 665,99 -260 479,14 

Kulujäämä/tuottojäämä 2 838,73 124,74 

Toimintaraha   

Tuotot 94 111,54 121 717,19 

Henkilöstökulut -72 644,55 -93 291,54 

Poistot   

Muut kulut -21 328,73 -28 424,65 

Toimintarahakulut yhteensä -93 973,28 -121 716,19 

Tuottojäämä 138,26 - 

Yhdistystoiminta   

Tuotot 7 763,80 5 714,75 

Henkilöstökulut -1 297,85 -1 401,52 

Poistot -66,30 -49,73 

Muut kulut - 6 012,23 -3 512,03 

Yhdistystoimintakulut yhteensä -7 376,38 -4 963,28 

Kulujäämä/tuottojäämä 387,42 751,47 

Varsinaisen toiminta   

Tuottojäämä 3 364,41 876,21 

Tilikauden ali/ylijäämä 3 364,41 876,21 
 

TASE 31.12.2020 31.12.2021 

Vastaavaa   

Pysyvät vastaavat   

• Koneet ja kalusto 198,92 149,19 

Vaihtuvat vastaavat   

• Lyhytaikaiset saamiset 247 219,73 267 342,68 

• Rahat ja pankkisaamiset 259 126,25 250 978,06 

Yhteensä 506 544,90 518 469,93 

Vastattavaa   

• Toimintapääomat 293 718,63 297 083,04 

• Tilikauden ylijäämä 3 364,41 876,21 

• Vieras pääoma 209 461,86 220 510,68 

Yhteensä 506 544,90 518 469,93 
 


