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Hankkeen numero: 8428
1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
•
•
•
•
•

2.

hankkeen hakija:
yhteyshenkilö:
osoite:
puhelin
sähköposti

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry
Riitta Bagge
Parikkalantie 45, 59100 Parikkala
050 5969 489
karki.leader@co.inet.fi

LYHYT TIIVISTELMÄ

Yhdet ja samat ihmiset vastaavat kylätasolla useiden eri yhdistysten toiminnasta. Eri yhdistysten
toimenkuvat ja toiminta-alue menevät lisäksi usein päällekkäin. Päällekkäisyys ei pitkän päälle ole
järkevää toiminnan laadun ja ihmisten ajankäytön kannalta.
Tämän hankkeen tarkoitus on toimia herättelijänä. Hankkeen johtava ajatus on koota ihmisiä
yhteen ja keskustelemaan siitä, onko nykyinen yhdistyskulttuuri heille ja kylille sopiva vai olisiko
jonkinlaisia muutostarpeita olemassa. Tarkoituksena ei ole antaa valmiita ratkaisuja, vaan ohjata
ihmiset itse etsimään sellaiset ratkaisumallit, joihin he sitoutuvat ja joiden eteen he ovat valmiit
tekemään töitä.
Hanketta viedään eteenpäin kolmella tasolla, eli kylä-, kunta- ja maakuntatasolla. Kylätasolla
pidetään palavereja, kuntatasolla ihmisiä kootaan paikallisporinoihin ja maakuntatasolla
parlamenttiin.
Hankkeen tilaisuuksiin osallistuu 2000 ihmistä 400 yhdistyksestä. Tavoitteena on käydä läpi
yhdistystilanne 50 kylässä, joista pyritään saamaan edistystä aikaan 30 kylässä.

3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA
1.1.2010 – 31.12.2013
Hankkeen toteutusaika päättyi 31.12.2013. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa ensin vuoden 2012
loppuun ja toisen kerran vuoden 2013 loppuun.
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4. HAKIJAN ESITTELY
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on yksi maan 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen toimialueeseen
kuuluvat Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä osa Imatran kaupungista.
Toimintaryhmällä on ikää kymmenen vuotta ja se on rahoittanut kolmisensataa hanketta toimintaalueellaan. Omia hankkeita yhdistyksellä on ollut kymmenkunta, sellaisista teemoista, jotka se on
kokenut järkeväksi lähteä itse toteuttamaan.
Yhdistyksellä on ollut keskimäärin kaksi työntekijää. Sen toimintaa ohjaa hallitus ja ylintä
päätösvaltaa käyttää jäsenistö.
Hakija hakee ennakkoa hankepäätöksen saamisen jälkeen.

5. TAUSTA JA HANKKEEN TARPEELLISUUS
Suomi on yhdistystoiminnan luvattu maa. Maahan on perustettu yli sadan vuoden aikana
lukemattomia yhdistyksiä, joiden tehtävä on ollut viedä eteenpäin ihmisten tärkeiksi katsomia
asioita. Sukupolvien aikana yhteiskunta on muuttunut ja samalla myös yhdistystoiminta on
joutunut sopeuttamaan itseään muutokseen.
Väen väheneminen on johtanut usein siihen, että samat ihmiset vastaavat useiden eri yhdistysten
toiminnasta. Eri yhdistysten toimenkuvat ja toiminta-alue menevät lisäksi usein päällekkäin.
Päällekkäisyys ei pitkän päälle ole järkevää toiminnan laadun ja ihmisten ajankäytön kannalta.
Tämän hankkeen tarkoitus on toimia herättelijänä. Hankkeen johtava ajatus on koota ihmisiä
yhteen ja keskustelemaan siitä, onko nykyinen yhdistyskulttuuri heille ja kylille sopiva vai olisiko
jonkinlaisia muutostarpeita olemassa. Tarkoituksena ei ole antaa valmiita ratkaisuja, vaan ohjata
ihmiset itse etsimään sellaiset ratkaisumallit, joihin he sitoutuvat ja joiden eteen he ovat valmiit
tekemään töitä.
Hankevetäjän rooli on koota ihmisiä keskustelemaan avoimin mielin palavereihin yhteisen pöydän
ääreen, toimia ihmettelijänä ja innostajana ja luoda keskusteluihin eteenpäin katsova ja tasaarvoinen ilmapiiri. Hänen tehtävänsä on myös toimia organisaattorina, toisin sanoen aikatauluttaa
ja vastuuttaa ne kehittämistoimet, jotka kulloiseenkin palaveriin osallistuneet ihmiset ovat
päättäneet toteuttaa.

6. HANKKEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA AIKATAULUTUS
Tavoitteet

Määrälliset tavoitteet
- Parlamentit 2 kpl / 100 osallistujaa
- Paikallisporinat 12 kpl (2 krt/kunta, 6 kuntaa) / 400 osallistujaa
- Palaverit 150 kpl (3 krt/kylä, 50 kylää) / 1500 osallistujaa
-

Toteuma
2 kpl / 118 osall.
31 kpl / 315 osall.
82 kyläyhd. tai –toimikuntaa
ja 217 muuta yhd. / 608 osall.

Lehtiartikkelit 15 kpl
Hankkeen aikaiset työpaikat 13 kk eli 1,1 htv
Osallistuvia yhdistyksiä 400 kpl
Yhdistystoiminta nousee uudelle tasolle 30 kylässä
Opintoretki kotimaassa

1 kpl
1,7 htv
232 kpl
4 rekisteröityi
ei toteutunut
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Laadulliset tavoitteet
- Yhdistystoiminnan innon ja vaikuttavuuden lisääntyminen
- Ihmisten lisääntynyt usko itseen ja omaan tekemiseen
- Sosiaalinen verkostoituminen
- Välillisesti Leader-toiminnan tuntemuksen lisääminen ja aktivointi
Toimenpiteet
Henkilöresursseja hankkeeseen tarvitaan 13 kk verran. Hankesihteeri M-P Antikainen tekee
hankkeeseen vuoden työpanoksen ja toiminnanjohtaja Riitta Bagge kuukauden työpanoksen.
Asiantuntijapalveluja tarvitaan tilaisuuksien toteuttamiseen luennoitsijoiden muodossa ja
yhdistysrakenteen vaikeimpien pulmien ratkomiseen lakimiespalvelujen muodossa.
Hankkeen työntekijät ja hankkeeseen käytetty työaika
- Markku-Pekka Antikainen 5,5 kk
- Terhi Ojanen 6 kk
- Katja Peuhkuri 8 kk
- Riitta Bagge 1 vko
Hankkeessa on kolme tasoa eli maakunta, kunta ja kylä

Maakuntataso
Maakuntatasolla ihmisiä kootaan yhteistilaisuuksiin teemalla ”Parlamentti”. Tilaisuudet ovat
luonteeltaan keskusteluun ohjaavia. Valmiita ratkaisumalleja ei anneta, mutta herättelyluentojen ja
terävien paneelien avulla ihmisiä viritellään uudenlaiseen ajatteluun.
Yhteistilaisuuksia on tarkoitus järjestää kaksi, yksi molempina vuosina.
Lisäksi maakunnallinen toimintatapa on käydä keskusteluja maakunnallisten katto-organisaatioiden
kanssa ja kuulla heidän näkemyksiään ja toiveitaan omasta yhdistyskentästään. Tämä kierros
toteutetaan heti hankkeen alussa.
Hankkeen aikana järjestetään yksi opintomatka kotimaassa sellaiselle alueelle, jossa toimintojen
uusiksi ajattelu on johtanut ihmisiä sitouttavaan ja innostavaan uudenlaiseen yhdistyskulttuuriin.
Hankkeen työntekijät osallistuivat seuraaviin maakunnallisiin tai seutukunnallisiin tilaisuuksiin
järjestäjänä..
-

”Kuuluuko äänesi” –lähidemokratiatilaisuus Lappeenrannassa maaliskuussa 2013
(ennakkokyselyn tekeminen)
”Voimistuvat kylät” –tapahtuma Imatralla lokakuussa 2011 (osallistujia 78 henkilöä!)

ja osallistujana..
-

Socom Oy:n MontEri –hankkeen Yhdistysinfo.fi –sivuston rakenteen testiryhmä
”Yksin vai yhdessä” –järjestöpäivään Lappeenrannassa marraskuussa 2013
Kylien palvelutuulahdus –seminaari tammikuussa 2012.
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Kuntataso
Kuntatasolla ihmisiä kootaan yhteen teemalla ”Paikallisporinat”. Tilaisuuksissa pohditaan sitä,
miten yhdistyskenttä kunnan sisällä rakentuu ja miten yhdistystoiminnalla voidaan vaikuttaa
kunnan kehittymiseen. Kuntataso on myös tarpeeksi idyllinen ja tuttu, jolloin yhteistyömuotoja
aktiivisten toimijoiden välille voidaan vahvistaa ja myös luoda. Paikallisporinat järjestetään
hankkeen aikana 2-4 kertaa, riippuen ihmisten tarpeista ja toiveista.
Hanke alkoi varsinaisesti vasta vuonna 2010 syyspuolella. Kärki-Leaderin toiminta-alueella
järjestettiin kuntakohtaiset kyläpäälliköiden turinaillat Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja
Imatralla. Iltojen aikana käytiin läpi kylien sen hetken tilanne, suunnitelmat muutaman vuoden
päähän, yhteistyö kunnan kanssa ja olemassa oleva yhdistystilanne. Iltoihin osallistuivat
järjestäjien puolelta Markku Pekka Antikainen ja Riitta Bagge. Osallistujia illoissa oli kaikkiaan 29 ja
he edustivat 25 kylää.
Kevätkaudella vuonna 2011 kierrettiin läpi Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen alueella.
Turinailtoja pidettiin Lappeenrannan maaseutualueella ja kaupunkialueella, Joutsenossa, Ylämaalla,
Taipalsaarella, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Suomenniemellä.
Yhteistyökumppaneina kiertueella olivat hankkeet ”Sähäkät kylät” Kalle Rapin ja ”Sata Megaa” Heli
Pajuvirran voimin. Osallistujia illoissa oli kaikkiaan 87 ja he edustivat 42 kylää.
Helmi-huhtikuussa 2012 järjestettiin kussakin Kärki-Leaderin alueen kunnassa kylärypäsilta, jossa
läpikäytiin kylien tilannetta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 18 henkilöä. Lisäksi hankkeesta
kerrottiin mm. Luumäen kyläneuvostossa (11 hlöä) ja Lemin järjestöparlamentissa.
Hanke järjesti kesäkuun 2013 aikana yhdistysten tapaamisillan jokaisessa Kärki-Leaderin alueen
kunnassa, johon osallistui yhteensä 21 yhdistystoimijaa 17 yhdistyksestä. Yhdistysten
tapaamisessa keskusteltiin yhdistysten yhteistyön kehittämisestä, eri yhdistysten toimintojen
päällekkäisyyksien huomioimisesta toiminnan suunnittelutyössä ja toteuttamisessa sekä kylällä
toimimattomista yhdistyksistä.
Lisäksi Kylän Perkaus –hankkeen puitteissa järjestettiin syksyllä 2013 Parikkalan alueen
yhdistyksille yhteistä hyvinvointitapahtumaa suunnitteleva yhdistysilta MontERI-hankkeen ja Mallu
kylillä-hankkeen kanssa. Iltaan osallistui 9 henkilöä ja he edustivat 5 yhdistystä sekä järjestäjien
puolelta Katja Peuhkuri. Paikalla olivat Socomin hankkeesta Heini Maijanen ja Mallu kylillähankkeesta Marika Wikström-Koikkalainen. Asiasta kiinnostuneilla yhdistyksillä on tarkoitus
kokoontua yhdessä uudelleen Socomin Heini Maijasen kanssa ja järjestää yhteinen tapahtuma
vuonna 2014.
Marras-joulukuussa 2013 hanke järjesti kyläneuvosto-palaverit kyläpäälliköille kaikissa KärkiLeaderin toimialueen kunnissa. Tilaisuuksiin osallistui 38 henkilöä 24 kylästä. Järjestäjien puolelta
paikalla olivat Markku-Pekka Antikainen ja Katja Peuhkuri. Parikkalan ja Rautjärven tilaisuuksissa
mukana olivat myös kunnan edustajat sekä Imatran tilaisuudessa kaupungin edustaja.
Tapaamisessa keskusteltiin kyläneuvoston perustamisesta ja se sai Parikkalan, Rautjärven ja
Ruokolahden kylien puolelta kannatusta. Uusi tilaisuus päätettiin järjestää keväällä 2014.
Kyläneuvoston tarkoituksena on ensivaiheessa olla vapaamuotoinen yhteydenpitokanava kylien ja
kunnan välillä, mutta myöhemmin, esimerkiksi kuntaliitosten toteutuessa, kyläneuvosto voi
muuttua merkittäväksi lähidemokratian kanavaksi. Pidetyissä palavereissa ei valittu vielä edustajia
eikä perustettu kyläneuvostoa.
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Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen alueella vuonna 2013 seuraavassa:
Kylän Perkaus asioista on kerrottu Joutsenon asukastilaisuudessa sekä Korvenkylän ja
Taipalsaaren Vaihdontori-tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä 104. Maaliskuussa
kylien yhdistyksille järjestettiin varainhankintatilaisuus (osallistujia 19), johon koottiin myös pieni
varainhankintaopas. Hanke on koonnut myös arkistointioppaan yhdistyksille, joka auttaa
yhdistyksiä konkretisoimaan, mitä asiakirjoja pitää säilyttää ja miten niitä arkistoidaan.

Kylätaso
Kylätasolla ihmiset kokoontuvat yhteen teemalla ”Palaveri”. Kylien ihmiset ovat avainasemassa
siinä, miten yhdistystoiminta käytännön tasolla kukoistaa. Palavereihin kutsutaan toimijoita kaikista
kylällä toimivista yhdistyksistä, järjestöistä ja alaosastoista. Palaverien määrä on yhdestä viiteen –
määrä riippuu täysin ihmisten toiveista ja tarpeista ja niihin tarvittavista panoksista.
Kylätasolle käytetään myös ostopalvelun muodossa asiantuntija-apua silloin, kun hankevetäjän ja
kylien ihmisten omat ”eväät” loppuvat. Asiantuntija-apua voi olla mm. lakimiespalvelu.
Kylien valinnassa on eri perusteet hankkeeseen osallistuvien toimintaryhmien alueilla. KärkiLeaderin alueella alue haravoidaan tiheällä kammalla eli tavoitteena on käydä yhdistysrakenne läpi
perin pohjin, noin 30-35 kylässä tai talouskylässä. Länsi-Saimaan alueella käytetään harvaa
kampaa eli mukaan otetaan hankkeeseen halukkaat kylät, noin 15-20 kylää tai talouskylää.
Syys-lokakuussa 2012 läpikäytiin kylien tilannetta 18 kyläkatselmuksen yhteydessä. Niukkalassa,
Kummussa, Tarnalassa, Kirjavalassa, Särkisalmella, Simpeleellä, Pitkäjärvellä, Miettilässä,
Kekäleniemessä, Korpjärvellä, Hiivaniemessä, Utulassa, Pohjalankilassa, Rautionkylässä,
Vallinkoskella, Hosseinlahdessa, Mustalammella ja Itä-Siitolassa (yhteensä 163 osallistujaa).
Länsi-Saimaan alueella hankkeesta kerrottiin 9 kyläillassa Lappeenrannan Korkea-ahossa ja
Jängyssä, Ylämaan Hujakkalassa, Joutsenon Parjala-Karjalaisenkylällä, Lemin Huttulassa, Luumäen
Kannuskoskella,
Suomenniemen
Kauriansalmessa,
Kiesilä-Pajulahti-Kakkolassa
ja
Laamalansaaressa. Tilaisuuksiin osallistui 161 henkilöä. Osaan tilaisuuksista ovat osallistunut myös
Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylien Sähäkät kylät –hankkeesta ja Terttu Kivinen Lappeenrannan
kaupungilta. Lisäksi hanke järjesti Kylätreffit teemalla ”Mikä saa ihmiset innostumaan ja mukaan
toimintaan?” Lappeenrannan Tapavainolassa. Tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä ja siitä koottiin
yhteenveto.
Seuraavassa hankkeen toimenpiteitä Kärki-Leaderin alueella vuonna 2013:
Kevään aikana Katja Peuhkuri keräsi kyselyn muodossa tietoa Kärki-Leaderin toimialueen
kyläyhdistysten ja -toimikuntien sekä muiden yhdistysten toiminnan nykytilanteesta ja
tulevaisuudensuunnitelmista. Kyläyhdistyksiä ja –toimikuntia Katja tavoitti kaikkiaan 54 ja
yhdistyksiä 217.
Aikataulutus
Yhteystietojen kartoitus:
Maakunnalliset organisaatiot:
Palaverit:
Paikallisporinat
Parlamentti:

2010 alku
2010 alku
2010-2011
2010-2011
2010 alku ja 2011 alku
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Hankevetäjän työpanos koko hankkeen aikana on yksi työvuosi. Laskentaperusteena on palaverien
määrä (150 kpl), joiden toteuttaminen vaatii kukin 1-2 työpäivää suunnitteluineen ja
raportointeineen. Lisäksi työaikaan kuuluu mm. paikallisporinoiden ja parlamenttien järjestäminen,
yhteydenpito eri tahoihin, tiedottaminen ja hankkeen hallinto.
Jo hankkeen alkuvaiheessa kävi selväksi, että järjestörakenteeseen puuttuminen vaatii kyläläisiltä
perusteellista pohtimista ja kypsyttelyä ennen kuin asiassa päästään eteenpäin. Hankkeen
toteutusta ei haluttu tämän vuoksi kiirehtiä ja siksi hankkeen aikataulu venyi alkuperäistä
suunnitelmaa pitemmäksi.
7. LÄPIMENOTEEMAT:
a) yhteistyö

d) estetiikka

yhteistyö tiivistyy toimijoiden kesken yhdistyksissä kylä-, kunta- ja
maakuntatasoilla
sisäinen yrittäjyys on avainasemassa, kun yhdistystoiminnan
mielekkyyttä mietitään
nuoret ovat yhdistystoiminnan mahdollisuus – heidän mukaan
houkuttelunsa on yksi hankkeen tärkeimmistä asioista
-

e) karjalaisuus

etsitään karjalaista yhteishenkeä hankkeen aikana

b) yrittäjyys
c) nuoriso

8. VAIKUTTAVUUS
Muutama tehokkaasti toimiva yhdistys on usein parempi vaihtoehto kuin se, että yhdistyksiä on
paljon ja toimijat kuitenkin yksiä ja samoja henkilöitä.
Kun mielekkyys yhdistystoimintaa kohtaan on olemassa, se näkyy toiminnan vireytenä ja
toimijoiden intona.
Hankkeen puitteissa on keskusteltu kyläläisten kanssa kylätoiminnan tehostamisesta, yhdistysten
yhdistämisestä sekä siitä, miten uusia ihmisiä saa mukaan toimintaan ja miten tiedottamista voisi
parantaa. Monella kylällä on todettu, että kylällä on toimimattomia yhdistyksiä, joilla saattaa olla
omaisuutta, joka olisi hyvä saada aktiiviseen käyttöön toimiville yhdistyksille. Lisäksi yhdistysten
yhdistymisestä ja vanhojen lakkauttamisesta on keskusteltu muutamien henkilöiden kanssa. Aihe
on ihmisille varsin vaikea, sillä vanhoja hallituksen jäseniä on vaikea lähteä patistelemaan
yhdistyksen lakkauttamiseen varsinkin kun asiaan liittyy vahvoja perinteitä ja aatteellisia
intohimoja. Tällä hetkellä on tiedossa vain muutamia yhdistyksiä, joiden lakkauttamista tai
yhdistymistä aletaan konkreettisesti tehdä vuodenvaihteen jälkeen. Keskustelujen ohessa lisääntyi
myös yhdistysten Leader-tuntemus!
9. TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄT
Hankkeen toteutusalue on Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin osalta koko toimintaryhmän toimialue eli
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Imatran maaseutualue. Alue käydään läpi tiheällä seulalla. Kylien
määrä alueella on 35.
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen alueella kylien määrä on 15. Kylät valikoituvat mukaan oman
aktiivisuutensa perusteella.
Lisäksi kohderyhminä ovat kunta- ja maakuntatason toimijat.
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10. MUUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT
Hankkeen koulutusosioihin ja tarvittaviin lakipalveluihin etsitään ostopalveluina asiantuntijat.
Merkittävä valintaperuste valinnassa on asenne tulevaisuuteen ja yhdistystoimintaan. Nyt tarvitaan
näkijöitä ja tekijöitä, eikä historiaan takertujia ja arvostelijoita.
Yhteistyötä tehdään niiden hankkeiden kanssa, joilla on luontaisia yhteyksiä tähän hankkeeseen.
Tällaisia hankkeita löytyy molemmista toimintaryhmistä. Käynnistymässä on hanke ”Palveluita
kylille” molempien toimintaryhmien alueella ja ”Kyläsihteeri”-tyyppinen hanke Länsi-Saimaan
kehittämisyhdistyksessä.
Vuonna 2013 Kylän Perkaus –hanke järjesti suuren suosion saavuttaneen Yhdistysten
verotuskoulutukset, joissa kouluttaja oli yhdistysverotuksen asiantuntija Torsti Lakari
asianajotoimisto Juridiasta. Tilaisuus järjestettiin Lappeenrannassa helmikuussa ja lokakuussa
Imatralla. Lappeenrannan tilaisuudessa oli osallistujia 70 ja Imatralla 94. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä Maaseutukoordinaattori II-hankkeen kanssa, joka vastasi yritysverotuskoulutuksen
järjestämisestä.
Marras-joulukuussa 2013 teetettiin ostopalveluna lakimiehen selvitys nk. monitoimiyhdistyksen
perustamiseen liittyvistä yksityiskohdista ja haasteista. Tavoitteena oli löytää toimintamalli, jossa
kylällä pitkään toimineet yhdistykset säilyttäisivät yhteyden keskusjärjestöihinsä ja hallintotyö
kevenisi. Esimerkiksi otettiin Parikkalan Särkisalmen kylä. Kuvitteelliseen yhteistyökuvioon valittiin
viisi erilaista yhdistystä: Särkisalmen kyläyhdistys ry, Särkisalmen Martat ry, Särkisalmen
Nuorisoseura ry, Särkisalmen Vapaaehtoinen Palokunta ry ja Eläkeliiton Parikkalan yhdistys ry.
Asiantuntijapalvelusta pyydettiin tarjouksia ja selvityksen tekijäksi valittiin Lakiasiaintoimisto Siro.
Siron
tekemässä
laajassa
selvitystyössä
osoittautui
toimivammaksi
ratkaisuksi
monitoimiyhdistysmalli.
Monitoimiyhdistyksen luominen edellyttää johdonmukaista prosessin
eteenpäin viemistä mukana olevien yhdistysten hallitusten toimesta sekä keskusteluja
keskusjärjestöjen kanssa. Prosessi edellyttää resursseja, innostusta asiaan, yhteistä tahtotilaa ja
aikaa.
Parhaimmassa tapauksessa lopputuloksena on paikallinen monitoimiyhdistys, joka vapauttaa
resursseja varsinaiseen toimintaan usean eri yhdistyksen hallinnon yhdistyessä, ja joka voi
hyödyntää usean keskusjärjestön palveluja ja erikoisosaamista. Lisäksi monitoimiyhdistyksessä
syntyvä uudenlainen yhteistyö voi innostaa myös nuoria mukaan toimintaan.

11. OHJAUSRYHMÄ JA KIRJANPITO
•

Ohjausryhmä

Markku-Pekka Antikainen, hankevetäjä
Teemu Europaeus, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n hallitusedustaja
Sirpa Onttinen, Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n toimihenkilö ja
Olli Lehtonen, Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n hallitusedustaja
Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Erja Ruohio ja Ari Keltanen, Kylien edustajat 2 kpl

•

Kirjanpito:

Tilihuone Parikkala (hoitaa yhdistyksen koko kirjanpidon), joka on
kilpailutettu jo aiemmin.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry
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12. TIEDOTTAMINEN
•
•
•

•
•

Alkutiedottaminen hoidetaan lehtiartikkeleiden avulla.
Palaverien kutsut toimitetaan kirjekutsuna ja soittamalla.
Kuntatason (paikallisporinat) ja maakuntatason tapahtumista (parlamentit) ilmoitetaan
alueella ilmestyvissä lehdissä. Lisäksi lähetetään kutsuja postissa ja sähköpostissa ja
toimitetaan juttumateriaalia lehtiin.
Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu hakijan nettisivujen ja lehdistötilaisuuksien avulla. Hankkeen
päätyttyä pidetään lehdistötilaisuus.
Loppuraportti julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja toimitetaan kuntien kyläyhdyshenkilöille.

13. RAJAUS
Hanke keskittyy yhdistysrakenteen kehittämiseen. Hakijan toimintarahalla tehtävä työ rajataan
hankkeen ulkopuolelle.

14. HANKKEEN RISKIT
Suurin riski liittyy siihen, että ihmiset mieltävät hankkeen ylhäältäpäin ohjatuksi. Siksi erityistä
huomiota kiinnitetään siihen, että toimet, joita hankkeen puitteissa kylätasolla tehdään, ovat
peräisin kyläläisiltä itseltään.

15. OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO HANKKEESTA JA ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Ohjausryhmä totesi loppukokouksessaan 25.3.2014, että Kylän perkaus on aiheena erittäin
ajankohtainen. Hankkeessa hahmoteltu malli kylän monitoimiyhdistyksestä ja sen
muodostamisesta teetetty asiantuntijaselvitys ovat vieneet hyvin monilla kylillä askarruttanutta
aihetta eteenpäin. Hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu ja laadullisista tavoitteista
erityisesti yhdistysten välinen yhteistyö ja Leader-tuntemus ovat lisääntyneet. Hankkeessa on
tuotettu yhdistyksille hyödyllistä materiaalia, joka kannattaa julkaista Leader-yhdistysten
kotisivuilla. Lisäksi todettiin myönteisenä seikkana se, että hankkeessa on tehty yhteistyötä muiden
hankkeiden kanssa.
Kylän perkaus -työ jatkuu, sillä aihe on kirjattu maakunnan molempien Leader-ryhmien
strategioihin vuosille 2014-2020. Monitoimiyhdistyksen perustamisen eteenpäin vieminen vaatii
seuraavaksi neuvotteluja yhdistysten keskusjärjestöjen kanssa ja samanaikaisesti vuoropuhelun
jatkamista paikallisten toimijoiden kanssa. Kyläneuvostoajatusta viedään eteenpäin yhdessä
kunnan luottamushenkilöiden ja kylätoimijoiden kanssa.
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16. KUSTANNUSARVIO ja TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET
Kustannukset

Kustannusarvio

Toteuma

Palkat ja sivukulut
Hankevetäjä 12 kk a n. 2700 €
Toiminnanjohtaja 1 kk a n. 2920 €
(plus sivukulut 35 %)

48 000
44 000
4 000

67 191,06

Ostopalvelut
Parlamenttien luennot
Lakimiespalvelut
Kirjanpito

19 000
6 000
12 000
1 000

12 123,32

5 000
5 000

4 722,52

Vuokrat
Vuokrat

Matkat
17 000
Km-korvaukset:
13 000
(hankevetäjä, luennoitsijat, lakimiehet, ohjausryhmä)
Opintomatka
2 000
Päivärahat ja majoitus
2 000

4 854,62

Muut kulut
Toimistokulut
Muut kulut
(materiaalit, ilmoitukset, yms.)

7 000
1 000
6 000

6 578,18

YHTEENSÄ

96 000

95 469,70

17. RAHOITUSSUUNNITELMA
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2/3
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry 1/3

64 000
32 000
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