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Yleistä  
Piällysmies ry on Savonlinnan seudulla toimiva paikallinen toimintaryhmä eli maaseudun kehit-
tämisyhdistys. Piällysmies ry on perustettu vuonna 1999. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. 
Piällysmies ry:n alueeseen kuuluvat Enonkosken ja Heinäveden kunnat sekä Savonlinnan kau-
pungin maaseutualueet. Piällysmies ry toteuttaa alueellaan valtakunnallisia ja paikallisia maa-
seudun kehittämistoimia.  

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti vuonna 2007 antamallaan päätöksellä Piällysmies ry:n 
yhdeksi Suomen 55:stä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavaksi Lea-
der -toimintaryhmäksi ohjelmakauden 2007-2013 ajaksi. Piällysmies ry on toteutti Savonlinnan 
seutukunnalla omaa kehittämisohjelmaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Toiminta-alueen kartta 

 

Piällysmies ry on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa Leader –toimintaryhmänä ohjelmakaudella 
2014-2020. Tämä vuoden 2014 toimintasuunnitelma on tehty sillä oletuksella, että saamme 
oikeuden jatkaa toimintaryhmänä myös tulevalla ohjelmakaudella. 

Tehtävä ja painopistealueet  
Toimintaryhmän tehtävänä on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan. 
Tavoitteena on saada toiminta-alueelle kylien kehittämiseen ja viihtyvyyteen sekä elinolojen 
parantamiseen tähtääviä hankkeita. Lisäksi rahoitamme pieniä yrityksiä ja kansainvälisiä hank-
keita. 

Kerimäki 

Punkaharju 

Savonranta 

ENONKOSKI 

HEINÄVESI 
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Vuosi 2014 on ohjelmakauden 2014-2020 ensimmäinen toimintavuosi. Koska pääasiallinen toi-
mintamme on toimia paikallisen Leader –toimintaryhmänä, olemme hyvin pitkälti riippuvaisia 
Suomen valtion ja Euroopan unionin päätöksenteosta ja tähän liittyvästä aikataulusta. Toimin-
tamme tulee alkuvuonna keskittymään pääosin oman organisaation kehittämiseen. Kehittämistä 
on laatujärjestelmässä, uusien hankkeiden valmisteluorganisaation luomisessa, henkilöstön kou-
luttamisessa ja hallinnon järjestämisessä vastaamaan tuleviin haasteisiin. Uuden ohjelmakauden 
osalta on tarpeen aloittaa tiedottaminen ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista heti kun rahoi-
tus varmistuu. Loppuvuonna olemme sitten jälleen valmiita aloittamaan uuden ohjelmakauden  
paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteuttamisen. 

 

Hanketoiminta  
 

Ohjelmakauden 2007-2013 osalta Piällysmies ry:n toiminta-alueella on menossa vielä vuonna 
2014 noin kymmenen hanketta. Nämä hankkeet saatetaan päätökseen vuoden 2014 aikana. 

Ohjelmakauden vaihtuessa hanketoiminnan rahoitus tullee olemaan mahdollista vasta vuoden 
2014 loppupuolella, sen jälkeen kun Suomen valtio ja Euroopan unioni ovat sopineet Manner-
Suomen maaseutuohjelmasta ohjelmakaudelle 2014-2020. 

Hallinto  
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista varsinaista jäsentä sekä heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta: 
jäsenet edustavat tasapuolisesti toiminta-alueen julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksi-
tyisiä henkilöitä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta ja enintään 3 toimi-
kautta. Puheenjohtajan toimikausi on vuoden mittainen. 

PIÄLLYSMIES 
RY 

HALLITUS 

Pj + 11 jäsentä 

HANKERYHMÄ tai 

VASTAAVA 

3-5 jäsentä 

Toiminnanjohtaja 

Hanke/toimistosihteeri 

Kevätkokous 

Syyskokous 

JÄSENISTÖ  

Henkilöt (91), yhdistykset 
(19), yritykset (7), kunnat 

(3) 
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Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-10 kertaa. Kehittämisohjelman toteuttamista ja hallituksen 
kokouksia valmistelee hankeryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituk-
sen jäsen ja toiminnanjohtaja. Hankeryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa 
ja täydentää sitä valmistelussa olevien hankkeiden vaatiman asiantuntemuksen mukaiseksi. 

Henkilökunta ja toimisto 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on 1.6.2013 työnsä aloittanut Teppo Leppänen. Lisäksi yhdis-
tyksen hallitus palkkaa toimistotyöntekijän sekä projektihenkilöstöä tarpeen mukaan talous-
suunnitelman ja rahavarojen puitteissa. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, miten paljon toi-
mintarahaa on olemassa nykyisellä voimassa olevalla elyn toimintarahapäätöksellä. Taloussuun-
nitelma tarkistetaan heti sen jälkeen, kun saamme haettua uutta toimintarahaa ohjelmakaudelle 
2014-2020. Uuden toimintarahan hakeminen lienee mahdollista syksyllä 2014. Yhdistyksen kir-
japidon hoitaa Punkatili, Punkaharjun tilitoimisto Oy. Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa 
Puistokatu 1, Savonlinna.  

 

Yhdistyksen omat hankkeet 
Piällysmies ry:n Leader -toiminta rahoitetaan toimintaryhmille myönnetyn toimintarahan puit-
teissa. Toiminnanjohtaja vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja 
hankeryhmän kanssa.  

Tiedotus 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan tiedottein ja ilmoituksin maakunta- ja paikallislehdissä sekä – 
radiossa. Ensisijainen tiedotuskanava on yhdistyksen Internet-sivusto (www.piallysmies.fi). Li-
säksi Piällysmies ry on mukana Etelä-Savon ely:n hallinnoimassa Maaseutukuriiri –
tiedotushankkeessa. 
 
 
 

http://www.piallysmies.fi/
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Jäsenet  
Vuoden 2013 lopulla yhdistyksen jäsenrekisterissä on 91 henkilöjäsentä, 19 yhdistystä, 7 yritystä 
ja 3 kuntaa. Vuonna 2014 tavoitellaan jäsenistön määrän kasvattamista. Jäsenistölle järjestetään 
uuden ohjelmakauden esittelytilaisuus sekä virkistystilaisuus / jäsenretki. 

Yhteistyö  
Toimintaryhmän tärkeimpiä sidosryhmiä ovat alueen Etelä-Savon ELY-keskus, kunnat, aluejohto-
kunnat ja Savonlinnan yrityspalvelut. 

Piällysmies ry tekee yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa, erityisesti oman ja lähimaa-
kuntien alueilla. Muita keskeisiä kumppaneita ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Järvi-Suomen 
kylät ry ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

Piällysmies osallistuu yhteistyössä Etelä-Savon muiden toimintaryhmien ja ELY-keskuksen kanssa 
maaseutuverkoston järjestämään toimintaryhmien laatu- ja johtamisjärjestelmätyön kehittämi-
seen. 

Hallituksen jäsenet sekä henkilöstö osallistuvat valtakunnallisiin ja alueellisiin Suomen Kylätoi-
minta ry:n, Maaseutuviraston ja Maa- ja Metsätalousministeriön koulutuksiin ja seminaareihin.  

Toimintaryhmätyötä tuodaan esille kylien eri tapahtumissa. 
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LIITTEET 
Tulo-  ja menoarvio / taloussuunnitelma vuodelle 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Toimintaraha Tot Tot Talsu Totarvio Talsu 

  2011 2012 2013 2013 2014 

Tulot           

EU+valtio 81290 68234 61120   66804 

kunnat 20322 17058 15280   16701 

 Yhteensä 101612 85292 76400   83505 

Menot           

Palkkauskulut 59961 58932 50000 45748 59063 

Ostopalvelut ja palkkio 4637 9158 6500 6500 6330 

Vuokrat 2986 2711 2620 2690 5086 

Kokouspalkkiot 5460   200 5390 2940 

Viestintäkustannukset 4643 2916 160 3100 2660 

Kone- ja laitehankinnat     1000 400 100 

Toimistotarvikkeet ja -
kalusteet 784 951 720 100 100 

Kotimaan matkakulut 14856 8471 8500 10250 5600 

Ulkomaan matkakulut 6500         

Yleiskustannukset           

Muut kustannukset 2990 3252 6700 1500 1626 

Yhteensä 102817 86391 76400 75678 83505 

Jää yhdistyksen 
maksettavaksi 1205 1099       

Yhdistystoiminta       

Tulot 2012 2013 2014 

Jäsenmaksut Tot Talsu Talsu 

Kunnat 5668 5668 4642 

Yhteisöt 540 300 300 

Henkilöt 1010 1100 1100 

Yhteensä 7218 7068 6042 

Menot       

Postitus 802 500 500 

Kokouskulut 188 700 700 

Koulutus 275 1500 1500 

Hankevaraus 1500 2000 2000 

Muut kulut 3057 2368 1342 

Yhteensä 5822 7068 6042 


