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ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
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 2021 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
Vuoden 2021 talousarvio on laadittu yhden täysipäiväisen työntekijä sekä
keskimäärin 1 osa-aikaisen työntekijän pohjalle. Talousarvion henkilökuntamitoitus
on n. (1,5htv) pohjalle.
Yhdistyksen
täysipäiväisenä
työntekijänä
toimii
toiminnanjohtajan.
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.
Toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksessä toimii osa-aikainen hanke- / talousneuvoja.
Hanke- ja talousneuvojan palkkauksessa tehdään mahdollista yhteistyötä PäijänneLeader ry:n kanssa.
Yhdistyksen työsuhteissa noudatetaan Neuvonta alan runkosopimusta.

4.

Tiedotus
Päävastuu yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta kuuluu yhdistyksen
toiminnanjohtajalle. Vuonna 2021 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.
Vuoden 2021 selvitetään yhdistyksen www-sivujen uusimista tulevan
ohjelmakauden tarpeet huomioiden.
WWW-sivujen kehittäminen tehdään
yhteistyössä Päijänne-Leader ry:n kanssa.

5.

Aktivointi ja hankeohjaus
Vuoden 2021 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 2021 n. 490 000 euron myöntövaltuutta. Käytössä olevan
myöntövaltuuden määrä tulee vahvistumaan vuoden 2020 lopussa tai vuoden 2021
alussa.
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.
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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 hankkeiden painotus
Vuonna 2021 Etpähä ry järjestää alustavasti kolme hankehakukierrosta, joiden
päättymisajat ovat 28.2.2021 ja 30.5.2021 sekä 30.9. Näiden hankkeiden lisäksi
toimintaryhmä pyrkii toteuttamaan vuoden 2021 aikana teemahankkeen yhdistysten
pienistä investoinneista.

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 MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita, sekä
keskustellaan mahdollisista alueellisista ohjelma- ja rahoituslinjauksista. Ypöytätapaamisissa
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).

8.

Uuden ohjelmakauden valmistelu ja siirtymäkauden rahoitus
Uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu on täydessä käynnissä. MMM: n
ministerön ohjelmakauden 2021-2027 Toimintaryhmähaun ensimmäinen vaihe
päättyy maaliskuussa 2021.
Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry ovat käynnistäneet vuonna 2019 prosessin, jonka
tavoitteena on yhdistysten toimintojen yhdistyminen uudella ohjelmakaudella.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että uudella ohjelmakaudella Etpähä ry:n ja
Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella toimii vain yksi Leader-ryhmä: PäijänneLeader ry. Etpähä ry:n toiminta jatkuu tämän hetken tiedon mukaan normaalisti
alkuvuoteen 2023, jonka jälkeen yhdistysten toiminta sulautetaan toisiinsa.
Tarkempi yhdistymisaikataulu selviää vuosien 2021 ja 2022 aikana.
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Koska tulevan ohjelmankauden aloitus viivästyy joko vuodelle 2022 tai 2023 on
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelemassa ns. siirtymäkauden rahoitusta, joka
jaetaan toimivien Leader -ryhmien kautta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että
yhdistymissuunnitelmista riippumatta toimintaryhmien toiminta jatkuu normaalina
vähintään vuoden 2023 alkuun.
Osana tulevan ohjelmakauden suunnitteluun liittyen Päijänne-Leader, PohjoisKymen Kasvu ry:llä on käynnissä 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. Leader -ryhmien tekemässä
aluekehittämisessä voidaan käytännössä hyödyntää nykyistä enemmän
paikkatietodataa ja tutkimustuloksia.
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 vuonna 2021 henkilöjäseniltä 10 € ja yhteisöjäseniltä
20 € vuodessa.’
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11. Talousarvio vuodelle 2021
TALOUSARVIO VUODELLE 2021 (ESITYS YHDISTYKSEN
KOKOUKSELLE)
KULUT
Henkilöstökulut
87 968,33 €
Hallituksen palkkiot
4 000,00 €
Muut kulut (Flat Rate 24 %)
7 600,00 €
Matkakulut (Flat Rate)
7 592,40 €
Muut Matkakulut
3 500,00 €
Viestintä, hallinto- ja ostopalvelut
5 000,00 €
Muut hallintokulut (Flat rate)
5 920,00 €
Yhteensä
121 580,73 €
Yhdistyksen toiminta
1 200,00 €
KULUT YHTEENSÄ
122 780,73 €
TULOT
Leader -toimintaraha palkkoihin
87 968,33 €
Flat Rate -korvaus
21 112,40 €
Leader -toimintaraha hallitus- ja
ostopalveluihin
jäsenmaksut
YHTEENSÄ
-

12 500,00 €
1 200,00 €
122 780,73 €

Henkilöstökulut on budjetoitu n. 1,5 htv:n mukaan. Toimintaryhmällä on palkkalistoilla
toiminnanjohtajan lisäksi 1 rahoitusasiantuntija (31.5.2021 saakka), joka tekee toimintaryhmälle työtä
tuntilaskutuksella.

-

Muut kulut (Flat Rate) pitävät sisällään toimitilavuokrat ja atk-laitekulut

-

Flat Rate matkakulut pitävät sisällään henkilökunnan matkakulut, hallituksen matkakulut on
budjetoitu kohtaan muut matkakulut.

-

Viestintä-, hallinto- ja ostopalvelut pitävät sisällään kirjanpidon, www-sivujen päivityksen ja
tilintarkastuksen.

-

Muut hallintokulut pitävät sisällään puhelin- ja tietoliikennekulut, kokouskulut, viranomaismaksut,
postikulut, toimistotarvikkeet

Mariankatu 8 A 3.

Etpähä ry

krs.

p. (+358)400

15110 LAHTI

876442 f. (+358)

www.etpaha.fi

20 7473091

