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ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1. Yleistä
Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry:n toiminta-alueena ovat
eteläisen Päijät-Hämeen kunnat: Hollola, Kärkölä, Lahti ja Orimattila. Yhdistyksen
toiminnan tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueen asukkaiden,
yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa palveluiden, työllisyyden
yleisten edellytysten, sekä yrittämisen ja asukastoiminnan kehittämiseksi.
Yhdistyksen laajempana tehtävänä voidaan pitää maaseudun kehittämistä ja alueen
vetovoimaisuuden varmistamista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on laatinut toiminta-alueellensa Eteläisen
Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014-2020. Ohjelman
toteuttamiseen yhdistys on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leadertoimintaryhmästatusta sekä -rahoitusta. Yhdistyksen kotipaikka on Kärkölän kunta.
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Lahden kaupungissa Pro Agria Etelä-Suomi ry:n
Lahden toimipisteen yhteydessä osoitteessa Mariankatu 8 A, 15110 Lahti. Leader –
ohjelman lisäksi Etpähä ry osallistuu Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan ja
Kalasta Kahisevaa ”strategian” toteuttamiseen. Sisä-Suomen kalatalousryhmä
toteuttaa elinkeinokalatalouden paikallislähtöistä kehittämistyötä Keski-Suomen,
Päijät-Hämeen maakunnissa, sekä Pertunmaan, Iitin ja Kouvolan kuntien alueella.
Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnosta ja toimeenpanosta vastaa PäijänneLeader ry.
2. Hallinto ja talous
Yhdistyksen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa käsittelemään sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen asioita
hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toiminta-alueen yhteisöjen,
yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkishallinnon (kunnat) piiristä. Hallituksen
jäsenistä
kolmannes
on
vuosittain
erovuorossa.
Kustakin
alueen
kunnasta/kaupungista saa hallituksessa olla enintään 3 jäsentä.
Etpähä ry:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 12 varsinaista jäsentä. Varsinaisten
jäsenten lisäksi yhdistyksen kokous on nimennyt hallituksen jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenen toimikausi on sama kuin varsinaisen
jäsenen.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden 2020 aikana 9-10 kertaa. Hallituksen
kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin Manner-Suomen Maaseudun
kehittämisohjelmaan sisältyvästä Leader –toimintarahasta. Tämän lisäksi
yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä
omalla hanketoiminnalla. Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 euroa,
sekä yhteisöjäseniltä 20 euroa. Liittymismaksuna peritään kulloisenkin vuoden
voimassa oleva jäsenmaksu.
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3. Henkilöstö
Yhdistyksen palkkalistoilla on tällä hetkellä yksi palkattu työntekijä, toiminnanjohtaja.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastata yhdistyksen hallituksen ohjeiden perusteella
yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta ja taloushallinnon järjestämisestä, sekä
huolehtia hallinnon ja päätöksenteon oikeellisuudesta. Näiden tehtävien lisäksi
toiminnanjohtaja toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa, sekä vastaa yhdistyksen
Leader-toiminnan kautta rahoitettujen hankkeiden ohjaamisesta.
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu yhden täysipäiväisen työntekijän (1 htv) pohjalle.
Etpähä ry on kuitenkin hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä lisäresursseja
henkilökunnan palkkaamiseen. Mikäli yhdistys saa hakemansa lisäresurssit
käyttöönsä 2020, tulee yhdistys palkkaamaan toisen täysi- tai osa-aikaisen
työntekijän vuosiksi 2020-2022 (riippuen mahdollisten lisäresurssien määrästä).
Tarkemmat päätökset palkkauksesta tekee vuonna 2020 yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen työsuhteissa noudatetaan Neuvonta alan runkosopimusta.
4. Tiedotus
Päävastuu
yhdistyksen
toiminnan
tiedottamisesta
kuuluu
yhdistyksen
toiminnanjohtajalle, joka vierailee alueella toimivien yhdistysten yms. tilaisuuksissa ja
kokouksissa kertomassa Etpähä ry:n toiminnasta ja Leader -rahoituksesta. Vuonna
2020 yhdistyksen tiedotusta ja viestintää tukee Hämeen ELY-keskuksen ja sen
toiminta-alueen toimintaryhmien yhteinen viestintähanke. Viestintähankkeen
hakijana ja toteuttajana toimii Hämeenlinnan seutukunnalla toimiva Linnaseutu ry.
Yhdistyksen pääviestintäkanavana toimii edellisten vuosien tapaan www -sivusto.
Etpähä ry:n nykyiset www-sivut ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän, jonka
johdosta www-sivusto tullaan uusimaan vuoden 2020 aikana. WWW-sivuston
uusimisessa tullaan tekemään yhteistyötä muiden kanta- ja päijäthämäläisten
toimintaryhmien ja viestintähankkeen kanssa. Alustavana tarkoituksena on, että
kaikkien kanta- ja päijäthämäläisten ryhmien www-sivut tullaan viemään yhteiselle
leaderhame.fi / hameenraitti.fi alustalle. Jokaisen yhdistyksen oma domain -nimi
(etpaha.fi) tulee jäämään käyttöön ja se tulee ohjaamaan verkkoselailijan yhdistyksen
Leaderhäme / Hämeenraitin -alasivuille. Uudistuksella pyritään helpottamaan
sivustojen teknistä ylläpitoa, sekä hakemaan kustannustehokkuutta sivujen
päivitykseen ja ylläpitoon.
Tämän lisäksi yhdistyksen viestinnässä käytetään apuna sosiaalista mediaa
5. Aktivointi ja hankeohjaus
Vuoden 2020 aktivoinnissa ja hankeohjauksessa tulee rahoitusteemoina olemaan
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjan 2.
Yhteisöllisyys ja sosiaaliset innovaatiot - mukaiset hankkeet, sekä yritysrahoitus ja
elinkeinolliset hankkeet. Hankeaktivoinnin määrään ja laatuun tulee vaikuttamaan
yhdistyksen käytössä olevan myöntövaltuuden määrä. Yhdistys on hakenut vuodelle
2020 400.000 euroa lisämyöntövaltuutta. Käytössä olevan myöntövaltuuden määrä
tulee vahvistumaan vuoden 2019 lopussa.
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Hanketoteuttajien ja hankehakijoiden yhteydenottopyyntöihin pyritään vastaamaan
edellisten vuosien tapaan henkilökohtaisella hankeohjauksella ja neuvonnalla.
Yhdistys tulee tekemään aktivointitoimenpiteiden toteutuksessa ja suunnittelussa
yhteistyötä alueen muiden kehittäjäorganisaatioiden, etujärjestöjen ja alueen kuntien
kanssa. Yritysrahoituksen aktivointikumppaneina alueella toimivat mm. alueen
kunnat, Pro Agria Etelä-Suomi ry, LADEC Oy, Lahden Seutu – Lahti Region Oy.
Myönteisen hankerahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden kanssa tullaan
järjestämään erillinen aloituspalaveri, jossa käydään lävitse hankkeiden maksatusta,
kustannusten tukikelpoisuutta sekä hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden ja
investointien kilpailuttamista. Tämän lisäksi hankeohjauksessa tullaan keskittymään
maksatushakemusten tekoon. Tällä pyritään varmistamaan ELY-keskukseen
menevien maksatushakemusten korkea laatu ja näin edesauttamaan hakemusten
nopeaa käsittelyä.
6. Hankerahoitus ha hankkeiden painotus
Vuonna 2020 Etpähä ry järjestää kaksi hankehakukierrosta, joiden päättymisaika on
28.2.2020 ja 30.5.2020. Vuoden 2020 hankkeiden painotuksena tulevat olemaan
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjan 2.
Yhteisöllisyys ja sosiaaliset innovaatiot - mukaiset hankkeet, sekä yritysrahoitus ja
elinkeinolliset hankkeet. Hankkeiden rahoituksessa tullaan kiinnittämään huomiota
siihen, että rahoitettavat hankkeet tulee saada päättymään onnistuneesti vuoden
2022 loppuun mennessä.
7. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Paikallisten asukkaiden, kuntien ja yhdistyksen lisäksi Etpähä ry:n tärkeimpiä
sidosryhmiä ovat alueen kunnat, ympäröivät toimintaryhmät, Hämeen ELY -keskus,
Päijänne-Lader ry, LADEC Oy, Lahden Seutu – Lahti Region Oy sekä Pro Agria
Etelä-Suomi ry ja Päijät-Hämeen liitto.
Kanta- ja päijäthämäläisten toimintaryhmien sekä ELY-keskuksen välisen yhteistyön
keskiössä ovat ja ELY-keskuksen virkamiesten ja toimintaryhmien henkilökunnan
yhteiset tapaamiset sekä Y-pöytätapaamiset. Edellä mainittuja tapaamisia
järjestetään 3-5 kertaa vuodessa. Tapaamisissa käsitellään Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita, sekä keskustellaan
mahdollisista alueellisista ohjelma- ja rahoituslinjauksista. Y-pöytätapaamisissa
käsitellään
yritystukitoimenpiteitä
sekä
niiden
valmistelutilannetta.
Valtakunnallisessa sidosryhmätyöskentelyssä keskeisessä osassa on Suomen kylät
ry, jonka kautta on hoidettu ostopalveluna mm. Leader -toimintaryhmien
asiamiestoiminta.
Etpähä ry:n toiminnanjohtaja on jäsenenä Hämeen maaseudun kehittämisen
asiantuntijaryhmässä,
sekä
varajäsenenä
Päijät-Hämeen
maakunnan
yhteistyöryhmässä (varsinainen jäsen on Päijänne-Leader ry:n toiminnanjohtaja Anu
Taipale).
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8. Uuden ohjelmakauden valmistelu
Uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu on täydessä käynnissä. MMM:n CAP työryhmä tulee antamaan uuden 2021+ -ohjelmakauden Leader ryhmien haun
ohjeistuksesta ja kriteereistä alkuvuonna 2020. Tämän jälkeen MMM tulee avaamaan
uuden ohjelmakauden Leader -ryhmien haun vuoden 2020 ensimmäisellä
puoliskolla.
Tämän hetken tietojen mukaan Suomessa käytettävissä oleva maaseudun
kehittämisrahoitus tulee putoamaan uudella ohjelmakaudella noin 15 % verrattuna
kuluvaan ohjelmakauteen. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan kilpailun
kiristymistä käytettävissä olevista resursseista. Maa- ja metsätalousministeriö on
ohjeistanut Leader -kenttää kolmesta mahdollisuudesta, joilla pieneneviin
resursseihin varaudutaan (kansallisesti):
1. Leader -ryhmät valmistelevat itse toimintamalleja, joilla ne turvaavat
toimintansa pienemmillä resursseilla (ryhmien yhdistyminen, yhteiset
työntekijät jne.).
2. MMM osoittaa ryhmät, joiden toiminta-alueita tulee muuttaa (koskee ainakin
pinta-alaltaan ja asukasmäärältään pienempiä ryhmiä)
3. Osa alueista jätetään Leader -rahoituksen ulkopuolelle (paikallisen strategian
tai jonkin muun syyn perusteella)
Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry ovat käynnistäneet vuonna 2019 prosessin, jonka
tavoitteena on yhdistysten toimintojen yhdistymisen selvittäminen uudella
ohjelmakaudella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että uuden ohjelmakauden
”Leader -hakemus” tullaan jättämään koko Päijät-Hämeen maakunnan alueelle
yhden toimintaryhmän osalta. Käytännössä tämä merkitsee Leader ohjelmaneuvottelujen käymistä alueen kuntien ja keskeisimpien sidosryhmien kanssa
vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Lisäksi selvitettäviä asioita tulee
olemaan Iitin kunnan (vaihtavat maakuntaa Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen),
sekä Pertunmaan kohtalo mahdollisessa fuusiotilanteessa.
Osana tulevan ohjelmakauden suunnitteluun liittyen Päijänne-Leader, PohjoisKymen Kasvu ry käynnistävät UNTO -hankkeen, jonka tavoitteena on mm:
1. Laatia hankkeessa mukana olevien Leader -ryhmien alueen asukkaiden, yritysten
ja sidosryhmien näkemysten pohjalta ryhmien toimintaympäristön nykytilan
kuvaukset ja tulevaisuuden kehitysnäkymät.
2. Muodostaa paikalliskehittämisen toimintamalli, jossa em. Leader -ryhmät pysyvät
yhteistyössä hoitamaan tehtäviään tuloksellisesti ja vaikuttavasti
3. Laatia suunnitelma siitä, miten em.
aluekehittämisessä voidaan käytännössä
paikkatietodataa ja tutkimustuloksia.
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Leader -ryhmien tekemässä
hyödyntää nykyistä enemmän

9. Yhdistyksen muu toiminta
Normaalin toimintaryhmätyön ja toimintaryhmähallinnon lisäksi yhdistyksen hallitus
voi hakea ja toteuttaa omia hankkeita. Omien hankkeiden tulee kuitenkin liittyä
yhdistyksen toimintaperiaatteeseen sekä tukea Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun
kehittämisohjelman toteuttamista.
Oman hanketoiminnan lisäksi yhdistys osallistuu myös maaseudun kehittämisestä ja
maaseudun palveluiden turvaamisesta käytävään keskusteluun niin paikallisesti kuin
valtakunnallisestikin. Yhdistyksen henkilökunta käy myös mahdollisuuksien mukaan
kouluttamassa muita toimintaryhmiä ja muita hanketyössä olevia yhteisöjä
toimintaryhmätyöstä, yhteisöllisestä kehittämisestä ja yhdistystoiminnasta.
Koulutustyöstä saatavat koulutuspalkkiot tullaan käyttämään jäsenmaksujen lisäksi
yhdistyksen muun toiminnan kehittämiseen ja rahoittamiseen.
10. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavalla toimintarahalla.
Toimintarahan avulla yhdistykselle korvataan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman ja sen Leader –toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet
kustannukset.
Tämän lisäksi yhdistyksen oman tuotannon hanketoimintaa
rahoitetaan muulla tarpeellisella hankerahoituksella.
Yhdistyksen jäsenmaksu on
yhteisöjäseniltä 20€ vuodessa.
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2020

henkilöjäseniltä

10

€

ja

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 (ESITYS YHDISTYKSEN KOKOUKSELLE)
KULUT
1 työntekijä
2. työntekijää
Henkilöstökulut
59 427,75 €
103 526,56 €
Hallituksen palkkiot
5 000,00 €
5 000,00 €
Muut kulut (Flat Rate 24 %)
4 650,00 €
8 740,00 €
Matkakulut (Flat Rate)
5 642,60 €
8 000,00 €
Muut matkakulut
5 000,00 €
5 000,00 €
Viestintä, hallinto- ja ostopalvelut
6 100,00 €
6 100,00 €
Muut hallintokulut (Flat rate)
3 970,00 €
4 720,00 €
Yhteensä
89 790,35 €
141 086,56 €
Yhdistyksen toiminta
1 200,00 €
1 200,00 €
KULUT YHTEENSÄ
90 990,35 €
142 286,56 €
TULOT
Leader -toimintaraha palkkoihin
59 427,75 €
103 526,56 €
Flat Rate -korvaus
14 262,66 €
24 846,38 €
Leader -toimintaraha hallitus- ja
ostopalveluihin
jäsenmaksut
YHTEENSÄ
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16 100,00 €
1 200,00 €
90 990,41 €
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16 100,00 €
1 200,00 €
145 672,94 €

