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Yleistä 
Piällysmies ry toteuttaa Leader – toimintaryhmänä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosina 

2014 – 2020.  Rahoitamme maaseudun yleishyödyllisten toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita sekä 

pienten yritysten perustamista ja investointeja. Piällysmies ry toteuttaa kehittämissuunnitelmaa seuraavissa 

kunnissa: Enonkoski, Heinävesi sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualueet. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Varsinaisesti ohjelmakausi 
käynnistyi rahoituksen osalta vuoden 2015 keväällä. Koska pääasiallinen toimintamme on toimia paikallisen 
Leader – toimintaryhmänä, olemme hyvin pitkälti riippuvaisia Suomen valtion ja Euroopan unionin ja maa- ja 
metsätalousministeriön sekä maaseutuviraston aikatauluista. 

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 Veli-Pekka Hartikainen ja hänen varallaan oli Sakari Sallinen. 

Piällysmies ry:n hallituksen jäsenet, kolmikannan mukainen edustus ja läsnäolo vuonna 2020: 

Kunta varsinainen 
jäsen 

ollut 
läsnä, 
kertaa 

henkilökohtainen 
varajäsen 

ollut läsnä, 
kertaa 

Enonkoski Helena Auvinen (Y) 10 Kovanen Aulis (Y)  

 Nurmio Tauno (K) 8 Niiranen Lauri (K)  

Heinävesi Hartikainen Veli-Pekka (K) 11 Gustafsson Auvo (K)  

 Eronen Pekka (Y) 10 Sulkava Risto (Y)  

Savonlinnan Remes Katja (Y) 9 Rask Inka (Y)  
Kerimäen alue Turtiainen Juha (K) 4 Hanikka Pekka (K) 2 

Savonlinnan Pulkka Anneli (K) 11 Lajunen Timo (K)  
Punkaharjun alue Syrjäläinen Anna-Mari (S) 8 Värtinen Pia (S) 1 

Savonlinnan Forss Jaana (S) 8 Forss Harri (S)  
vanha Sääminki Sakari Sallinen (Y) 10 Niiranen Mervi (Y)  

Savonlinnan Hakolahti Sanna (S) 10 Karvinen Juha (S)  
Savonrannan alue Dyster Sari (S) 0 Käyhkö Sirpa (S)  

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

Hallituksen osallistumisaktiivisuus oli hyvällä tasolla ja se oli 80,3 %: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 2020 yksitoista kertaa ja käsitteli yhteensä 184 asiaa. Kokoukset 

pyrittiin pitämään mahdollisuuksien rahoitetuissa kohteissa, tutustuen samalla hankkeiden tuloksiin. Halli-

tuksen esityslistat julkaistaan sähköisessä muodossa yhdistyksen intrassa. Käyttöoikeus intraan on henkilös-

tön lisäksi hallituksella sekä Etelä-Savon elystä Kaija Siikavirralla. Intraan on koottuna yhdistyksen toimin-

nan johtamisen kannalta keskeiset asiat: Esityslistat, pöytäkirjat, säännöt, ohjeet, kehittämisstrategia, pro-

sessikuvaukset, 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 vuodeksi 2020, koska aloimme valmistautumaan uuteen ohjelmakauteen 

sekä siihen liittyvään velvollisuuteen liittyä yhteen Rajupusu Leader ry:n kanssa riittävän suuren toiminta-

alueen asukasmäärän varmistamiseksi. Strategiaryhmään valittiin hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Har-

tikainen ja hallituksen varapuheenjohtaja Sakari Sallinen, hallituksen jäsenet Katja Remes, Anna-Mari Syrjä-

läinen ja Tauno Nurmio sekä Piällysmies ry:n henkilöstö. Ryhmä kokoontui 2 kertaa. Toimintaryhmien yhtei-

sen neuvotteluelimen nimeksi muotoutui iskuryhmä, joka kokoontui Korona -pandemian vuoksi pääasiassa 

Teams -virtuaaliympäristössä. 
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Piällysmies ry, organisaatiokaavio 

 

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 20.8.2020 Louhen hirvikodalla Kerimäellä, jossa paikalla oli 15 jäsentä. 

Syyskokous pidettiin 25.11.2020 Valamon luostarissa Heinävedellä. Tähän kokoukseen osallistui 22 jäsentä. 

  

Piällysmies ry

Kevätkokous ja syyskokous

Jäsenistö: Kunnan, yritykset, yhdistykset ja henkilöjäsenet

HALLITUS

Pj. + 11 jäsentä

Toiminnanjohtaja

Hankeneuvoja-
suunnittelija

Hankeneuvoja-
toimistosihteeri

Vihreä Telakka -hankkeen

päällikkö

2 toiminnanohjaajaa

Apuohjaajat

Harjoittelijat

STRATEGIARYHMÄ

5 hallituksen jäsentä

+ henkilöstö
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Henkilökunta, toimisto ja muut tilat 
 

Henkilöstö 

Leader toiminta 

• Toiminnanjohtajana on Teppo Leppänen,  

• hankeneuvoja-toimistosihteerinä on Sini Yläsaari (osa-aikainen) ja 

• hankeneuvoja-suunnittelijana Mikko Juvonen (osa-aikainen) 

Vihreä telakka – hanke (1.1.2020-31.12.2022) 

• Hankepäällikkönä on Laura Vänttinen ja 

• toiminnanohjaajina ovat Sara Kalpion, Joose Pitkänen ja Kati Torniainen 

Mennään töihin -hanke (1.5.-30.9.2020) 

• hankekoordinaattorina oli Mikko Juvonen sekä 

• työvalmentajina olivat Seija Gustavsson ja Taija Saukkonen 
 

Kuinka voit yrittäjä? -hanke (1.1.-31.8.2020) 

Ostopalvelusopimuksella olivat: 

• Opeva Oy (Eija-Riitta Hämäläinen) ja  

• Opevan alihankkija Tmi Ohjaus- ja ohjelmapalvelus Lara Nurminen  
 
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 105 henkilöä, lisäys 3 henkilöä (jäsenmaksu 10 e/vuosi). Yhdis-

tys/yhteisöjäseniä oli 24, lisäys 1 jäsen (jäsenmaksu 25 e/vuosi). Kuntajäseniä ovat Enonkoski, Heinävesi ja 

Savonlinna, noin 18 000 asukasta (jäsenmaksu on 0,25 euroa/maaseudun asukas). Jos jäsen ei maksa jäsen-

maksuaan, hänet erotetaan jäsenyydestä. Jäsenmaksutulo oli noin 5 800 euroa vuonna 2020. 
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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. 

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,  

• tuen määrä on rajattu 60 000 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 

Yhteenveto rahoitetuista (puolletuista) hankkeista ja toiminnasta strategian painopisteittäin 

Nokka nousuun! –strategian toteutuminen 2014-2020 

  
Piällysmiehen 

 strategian kohta 

Hankkeiden  
kustannusar-

vio, e 

Myönnetty  
avustus, e 

Hankkeita, 
kpl 

Painopisteiden to-
teuma, %, avustus 

Tavoite, % 
(avustus) 

3.1 
Tuetaan palvelutoimintaa ja 
maaseutuasumista 3 089 424 1 724 085 65 55 40 

3.2 Tuetaan ihmisten hyvinvointia 193 168 149 852 4 5 12 

3.3 Tuetaan kestävää kehitystä 303 246 191 559 8 6 12 

3.4 Tuetaan elinkeinoja 2 201 222 783 631 40 25 24 

3.5 Panostetaan nuoriin 383 628 284 961 7 9 12 

 Yhteensä 6 170 688 3 134 087 124 100 100 

Yllä olevan taulukon tiedot on koottu oman seurannan tiedoista. Hankkeet ovat saaneet elyn myönteisen 

päätöksen. 

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014–2020 

Piällysmies ry:n puoltamat ja elyn päättämät hankkeet vuosina 2014–2020 

Yleishyödylliset hankkeet (Tiedot on otettu Hyrrästä tilanne 31.12.2020) 

Alatoimenpide 
Julkinen tuki 
yhteensä, e 

Kokonais- 
rahoitus, e 

Yksityinen/ 
Oma rahoitus, e 

Talkoot, e 
Hankkeita, 

kpl 

Teemojen 
alahankkeita, 

kpl 
1.1 Ammatillinen koulutus ja tieto-
jen hankkiminen 44 898   49 886   4 989   0   2     

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet 115 384   115 384   0   0   3     
7.0 Koordinointiosa 41 000   41 000   0   0   7     

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat 444 655   565 080   120 425   20 925   18     

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, 
parantaminen ja laajentaminen 
(kehittämishanke) 

110 838   127 675   16 838   7 965   2     

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, 
parantaminen ja laajentaminen 
(teemahanke) 

72 718   110 559   37 840   28 768   2   17   

7.4 Maaseudun palvelut (kehittä-
mishanke) 

1 025 135   1 613 440   584 906   352 267   38     

7.4 Maaseudun palvelut (teema-
hanke) 

186 405   278 782   92 377   45 005   5   81   

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinves-
toinnit 

439 686   710 438   270 752   95 031   17     

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö 248 832   411 896   163 064   98 035   12     

Yhteensä 2 729 549   4 024 139   1 291 191   647 996   106   98   
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Yrityshankkeet 

Tukihakemustyyppi 
Hankkeiden 

lkm 
Julkinen tuki, 

e 
Kokonais-
rahoitus, e 

Kuntaraha 
toiminta-

ryhmältä, e 

Yksityinen rahoi-
tus, e 

Yrityksen perustamistuki, aloittava yritys 7   102 911   102 911       

Yrityksen perustamistuki, toimiva yritys 2     25 167   
    

Yritysten investointituki, aloittava yritys 15   208 164   645 166   14 784   437 002   

Yritysten investointituki, toimiva yritys 14   400 672   1 264 585   19 364   863 914   

Yhteensä 38   711 747   2 037 829   34 148   1 300 915   

 

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/ 

Toiminta meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella 

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

Strategia vuosille 2014 – 2020 

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

Aktiivinen ja perinteikäs kalatalous on tärkeä osa itäsuomalaista identiteettiä ja elämäntapaa. Kaupallinen 
kalatalous on merkittävää alueella. Toiminta-alue on laaja, joskin luonnonolosuhteiltaan ja kalatalouden 
kannalta melko yhdenmukainen. Itä-Suomen kalatalousryhmän strategia ohjelmakaudella 2014–2020 ja-
kautuu kolmeen pääteemaan: 

1. verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous 
2. kalastusmatkailu 
3. vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus. 

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

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

tavoitteena on saada kuusi uutta kalastajaa Itä-Suomen alueelle. Hankkeen kustannusarvio on 53 500 eu-

roa. 

http://www.maaseutukuriiri.fi/
http://kalanvuoksi.fi/
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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. 
 

Savonlinnan kaupunki antoi Vuohimäen alueen sekä kaksi rakennusta vesineen ja lämpöineen hankkeen 
käyttöön veloituksetta ja tukee hanketta 35 000 euron rahoitusosuudella sekä on muutoinkin monin ta-
voin mukana hankkeen toteuttamisessa. Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ovat ohjanneet hankkeeseen asiakkaitaan kuntoutumaan työelämään.  

Piällysmies ry käyttää 16 000 euron omarahoitusosuutena vuodesta 1996 lähtien jäsenmaksuilla kerättyä 
hankevarausta. 

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. 

 Rahoitus 2020-22 

ESR ja valtio 396 869,00 

Savonlinnan kaupunki ja Sosteri 63 000,00 

Piällysmies ry:n omarahoitus 36 217,00 

Yhteensä 496 086,00 

 

ESR-hanke Mennään töihin 

Saimme rahoituksen Mennään töihin hankkeelle ajalle 1.5.-30.9.2020.  

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa osatyökyisten ja pitkäaikaistyöttömien sosiaalista osallisuutta ja pa-
rantaa heidän toimeentuloaan auttamalla heitä työllistymään. Hankkeen päätavoitteena oli työllistää osa-
työkyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä maatilatöihin ja muihin alkutuotannon avustaviin töihin. 
 
Toimintamallimme oli tiivistettynä seuraavanlainen: etsitään työpaikat ja niihin sopivat tekijät. Järjestetään 
kuljetus työpaikalle. Ohjataan työssä alkuun ja autetaan työllistymiseen liittyvissä järjestelyissä (erityisesti 
työsopimuksissa ja etuuksissa). Pohditaan asiakkaiden kanssa jatkopolkuja. Hankkeessa kartoitettiin Savon-
linnan ja naapurikuntien alueilla olevat maatilat ja puutarhat. Tiedottamisessa auttoivat Itä-Savon maaseu-
tutoimi ja MTK-Etelä-Savo. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin yli 40 muulle eri alojen yritykselle. 
 
Hankkeen asiakkaat ohjautuivat Savonlinnan työllisyyspalveluista. Suurin osa konkreettiseen toimintaan 
osallistuneista asiakkaista ohjautui Vihreä telakka -eteenpäin luonnon avulla ESR-hankkeen kautta. 

https://www.vihreatelakka.fi/
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Osallistujat (17 hlö) työllistyivät erimittaisiin työsuhteisiin maatalouden ja ympäristönhoidon palkkatöihin 
sekä luonnonmarjojen poimintaan. Asiakkaat olivat pääasiassa motivoituneita tekemään tarjolla olevia 
töitä. Hanke mahdollisti sellaisten henkilöiden, joilla oli vain vähän tai ei ollenkaan aiempaa kokemusta an-
siotöistä, osallistumisen ansiotöihin. Monille kokemus oli innostava ja itseluottamusta kohottava. 
 
Hankkeessa saatiin paljon tietoa osatyökykyisten ja muiden eritystä tukea tarvitsevien työllistymisestä. Tie-
toa saatiin töiden etsimiseen, työn vastaanottamiseen sekä erilaisissa työkohteissa työskentelyyn liittyen. 
Lisäksi tietoa saatiin alkutuotanto- ja luonnonvara-alojen toimintakentistä sekä niiden realiteeteista työllis-
tää kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Hankittua tietoa on tarkoitus jakaa työllisyydenhoidon ja em. tuo-
tannonalojen verkostoissa. Myös jatkosuunnitelmia toimintamallien eteenpäinviemisestä on tehty. 
 
Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattoriksi Mikko Juvonen sekä työvalmentajiksi Seija Gustavsson ja 
Taija Saukkonen. 
 

 Rahoitus 2021 

ESR ja valtio 71 743,00 

Yhteensä 71 743,00 

 

Toiminta TE-palvelujen palkkatuella 

Meillä oli Vihreällä telakalla apuohjaajaa palkattuna TE-keskuksen palkkatuella. Tuki oli yhteensä noin 2 000 
kahdelta kuukaudelta. 

Toiminta TE-palvelujen työkokeilussa 

Työkokeilussa oli henkilö ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojensa kartoittamiseksi muutaman kuukauden jak-
son tutustumassa ja osallistumassa Vihreän telakan toimintaa apuohjaajan tehtävissä. Kokeilusta tehtiin so-
pimus TE-palvelujen kanssa. Tästä toiminnasta emme saaneet korvausta. 

Esimerkkejä onnistuneista vuonna 2020 rahoitetuista hankkeista 

111101 Kyltiltä kyltille ja 94362 kyliltä kylille/Savonlinnan kylät ry 

Kyltiltä kyltille on investointihanke, joka liittyy Kyliltä Kylille kehittämis- ja aktiviteetti -hankkeeseen  Kyliltä 

kylille kehittämishankkeen tehtävänä oli Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja selvitystyö 

niihin liittyvine palveluineen ja aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Kyltiltä kyltille investointi-

hanke toteutti Kyliltä kylille kehittämis- ja aktivointihankkeen tuottaman tiedon mukaiset tarpeet valmista-

malla reiteille, aktiviteeteille ja palveluille opasteet ja niihin liittyvät pystytysvarusteet sekä tuottamaan pai-

nokartat alueen reittikokonaisuuksista. Opasteissa käytettiin Kyliltä kylille hankkeen kilpailuttamaa opaste-

mallia sekä sen typografiaa ja värejä. Reitistöihin painettujen QR-kooditarrojen kautta välittyy reiteistä lisä-

tietoa mobiiliverkon kautta. Reittejä on kuvailtu visitsavonlinna.fi ja Outdooractive.com sivustoille. Kyltiltä 

kyltille hanke tuotti 1568 kappaletta erilaisia opastetauluja ja -viittoja. Niiden pystyttämiseen hanke toi-

mitti 610 opastejalkaa kiinnitystarvikkeineen. Opasteiden suunnitteluun ja pystytykseen käytettiin kaikkiaan 

985 talkootyötuntia ja niihin osallistui yhteensä 49 miestä ja 18 naista. Opasteet ohjaavat luonnossa liikku-

jia Savonlinnan merkittävimmillä retkeilyreiteillä kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain. 
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126264 Korpi 1 & Korpi 1/Korpi Bistro & Guesthouse Oy 

Tarkoituksena on uudelleen konseptoida ja laajentaa yrityksen ostamaa Kievari Enonhovi Oy:n toimintaa. 

Kievari Enonhovi tarvitsee remontointia sisä- ja ulkotiloissa saadaksemme niistä nykypäivän taso- ja toimin-

tavaatimuksia vastaavat sekä viereisen kiinteistön muokkaaminen majoituskäyttöön. Hankkeen keskeinen 

ajatus on muodostaa yksi tunnettu Brändi - Korven Kutsu Group, mikä yhdistää paikallisen ravintola- ja ma-

joituspalvelun,  elämysmatkailun (Kahvila&Puoti Maitolaituri, hankenro 74750) ja jo olemassa olevan pani-

motoiminnan (Karvilan Panimo, hankenro 951123). Korpi Bistro on profiililtaan olutravintola, jossa on tar-

jolla myös hyvää ruokaa. Yritysryhmän lähipiiriin kuuluvan Karvilan Panimon tuotteet toimivat runkona tar-

jonnalle. Korpi Bistro järjestää hyvät puitteet elävän musiikin esittämiseen, niin sisätiloissa kuin pihapiiriin 

rakennettavan esiintymislavan myötä. Tiloihin hankitaan myös laadukas Snooker/biljardipöytä paikkakun-

nan harrastajien käyttöön. Tiloista voi myös varata ison tai pienen kabinetin yksityiskäyttöön. Korpi 

Guesthousen kiinteistöt sisältävät 30 kpl 1-2 hengen huoneita majoitusta varten.  

Kuvaus teemahankkeista vuonna 2020 

Teemahankkeissa ”Paikat kuntoon 2 ja 3” parannetaan yhteisten kokoontumistilojen energiata-
loutta, tilojen käytettävyyttä sekä esteettömyyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa. Hankkeiden 
toteuttamiseen myönnettiin 85 000 euron tukipotti 17 toimenpiteen toteuttamiseen. Yhteensä 
meillä on toteutettu ohjelmakaudella 7 teemahanketta, joissa on yhteensä 98 alahanketta. 

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. 

  



 

 

12 sivu 

11.3.2021 

 

 

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 18 446 vierailijaa ajalla 1.1.2015-31.12.2020. Facebookissa on 307 seuraajaa. 

Meillä on ollut 98 uutta hakijaa vuodesta 2015 lähtien ja myönteisen rahoituspäätöksen on saanut 124 

hanketta  ja 98 teemahankkeiden alahanketta vuoden 2020 loppuun mennessä.  

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

Maaseutukuriiri: http://maaseutukuriiri.fi/ 

Toiminta-alueen lehdissä (Heinäveden Lehti, Itä-Savo, Karjalainen, Puruvesi, Warkauden lehti, Saimaa ja 

Savot) on ollut 98 toimintaryhmää ja LEADER -toimintaa sekä aloittaneita hankkeita käsitellyttä juttua vuo-

sina 2015-2020.  

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 Mavin koulutuksiin rahavarojen ja ajan salliessa. Etä-

koulutukset ovat kustannustehokkaita ja näitä olemme suosineet. 

Onnistumiset 

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

- olemme käynnistäneet yhdistymisen Rajupusu Leader ry:n kanssa,  

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

Parannettavaa 

Vertaisauditointi sekä verkostomainen kehittäminen tulisi ottaa paremmin osaksi päivittäistä toimintaa  

http://www.piallysmies.fi/
http://maaseutukuriiri.fi/
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Käydyt ELY-Leader -keskustelut 

Etelä-Savon elyn ja Piällysmiehen välinen kahdenkeskinen keskustelu jäi Korona -pandemian vuoksi pitä-

mättä vuonna 2020. Olemme kyllä sitäkin tiiviimmin pitäneet yhteyttä 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 suunnitelmien mukaan aloittamassa 

toimintansa uuden ohjelmakauden alkaessa vuoden 2023 alussa. Tätä varten teemme vuonna 2021 yh-

teistä kehittämisstrategiaa ja valmistelemme leader -toimintaryhmäksi hakeutumista. Olemme mukana 

myös maaseutuverkostoyksikön muutoskoulutuksessa, joka tukee ja auttaa yhdistymistämme. Jatkamme 

Nokka nousuun -strategiamme 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 10.3.2021 

 
Teppo Leppänen 
toiminnanjohtaja 
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 

Hanketoiminta   

Tuotot 255 444,99 307 504,72 

Henkilöstökulut -141 584,12 -176 791,26 

Muut kulut -120 887,20 -127 874,73 

Hanketoimintakulut yhteensä -262 471,32 -304 665,99 

Kulujäämä/tuottojäämä - 7 026,33 2 838,73 

Toimintaraha   

Tuotot 122 030,99 -94 111,54 

Henkilöstökulut -99 358,48 -72 644,55 

Poistot -  

Muut kulut -22 672,51 -21 328,73 

Toimintarahakulut yhteensä 122 025,99 93 973,28 

Tuottojäämä 5,00 138,26 

Yhdistystoiminta   

Tuotot 17 536,19 7 763,80 

Henkilöstökulut -14 263,98 -1 297,85 

Poistot -88,40 -66,30 

Muut kulut -5 910,32 - 6 012,23 

Yhdistystoimintakulut yhteensä -20 262,70 -7 376,38 

Kulujäämä/tuottojäämä -2 726,51  387,42 

Varsinaisen toiminta   

Tuottojäämä -9 747,84 3 364,41 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta   

Tuotot  - 

Kulut -5,00 - 

Tuottojäämä -9 752,84 3 364,41 

Tilikauden ali/ylijäämä -9 752,84 3 364,41 
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TASE 31.12.2019 31.12.2020 

Vastaavaa   

Pysyvät vastaavat   

• Koneet ja kalusto 265,22 198,92 

Vaihtuvat vastaavat   

• Myyntisaamiset 866,80 - 

• Lyhytaikaiset saamiset 187 647,12 247 219,73 

• Rahat ja pankkisaamiset 288 984,66 259 126,25 

Yhteensä 477 763,80 506 544,90 

Vastattavaa   

• Oma pääoma 293 718,63 297 083,04 

• Vieras pääoma 184 045,17 209 461,86 

Yhteensä 477 763,80 506 544,90 
 


