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1. Strategian toteuttaminen siirtymäkaudella 2021
1.1.

Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Mansikan vuosi 2021 oli rahoituksen kysynnän osalta melko normaali. Vuonna 2021 rahoituskehystä oli jaettavissa noin 445 000€. Siirtymäkaudelle saatiin rahoitusta käytettävissä olevaa kuntarahaa vastaava määrä.
Siirtymäkaudella toteutetaan edelleen Mannaa Mansikasta kehittämisstrategiaa. Siirtymäkaudella on ”käytössä uudet rahat, vanhat säännöt”.
Elinkeinojen kehittämishankkeiden lukumäärä
Elinkeinojen kehittämishankkeita ei rahoitettu vuonna 2021.
Ulkopuolisen rahoituksen määrä
Osallisuudella uusia palveluratkaisuja -hanke alkoi 1.1.2021. Hanke toimii koko Pohjois-Savon maakunnan
alueella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 226 668,00€, josta 186 668€ tulee Pohjois-Savon Elystä maaseuturahastosta ja 40 000€ Pohjois-Savon liitosta maakuntarahastosta. Hankkeen toteutusaikaa on 31.12.2022
saakka.
Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanketta toteutettiin maalikuusta alkaen. Hanke sai rahoituksen Aluehallintovirastolta Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -määrärahoista. Hankkeen Aluehallintoviraston tuen määrä on 35 000€ ja
lisäksi osallistuvat kunnat (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Keitele ja Pielavesi) yhteensä 10% rahoitusta, kokonaisrahoitus 38 889€.

1.2 Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet
Rahoituksen hallinnointi
Vuoden 2021 myöntövaltuus oli noin 445 000€ (sisältäen EU+valtio+kuntaraha). Mansikan rahoituksesta 50%
ohjataan strategian mukaisesti elinkeinojen kehittämiseen. Vuonna 2021 elinkeinojen kehittämiseen osoitettiin 46% myöntövaltuudesta.
Tukihakemuksia käsiteltiin vuoden aikana 52 kpl ja lisäksi alkuvuonna 10 edellisen ohjelmakauden myöntövaltuudesta rahoitettavia hankkeita. Myönteinen tukipäätös tehtiin 39:lle hankkeelle. Luku sisältää yhden
teemahanketta, jonka sisällä on 24 alatoimenpidettä (laskettu raportoinnissa yksittäisiksi hankkeiksi). Haetuista hankkeista 3 oli yleishyödyllisiä ja 49 yritystukea. Aloittavien yritysten määrä myötäili edellisen ohjelmakauden keskiarvoa ollen 55% (koko kaudella aloittavien osuus 54%, kaudella sattuu yrityksiä, jotka hakivat
useampaa tukea). Uusia hakijoita oli 2021 41 kappaletta.

1.3 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Yritystuet
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Vuonna 2021 myönteisen rahoituspäätöksen saaneissa yritystuissa tavoitellaan yhteensä 16,5 uuden työpaikan syntymistä vuoteen 2023 mennessä Mansikan toiminta-alueelle. Yhtä työpaikkaa kohden on myönnetty tukea keskimäärin 10 000€ (vuonna 2020 12 078€, vuonna 2019 6000€). Yritysten liikevaihdon kasvutavoite vuonna 2021 myönnetyistä hankkeista on yhteensä 1,6milj€. Aloittavia yrityksiä yritystukien saajista
oli vuonna 2021 55%, joten Leader-rahoitus on merkittävä yritysten alkuvaiheen vauhdittaja sekä perustamistukien että alkuvaiheen investointien tukemisessa.
Yritystukia oli käsittelyssä yhteensä 26 kpl ja niiden hakijoina oli 22 eri yritystä. Näistä 21 yritystä oli ensimmäistä kertaa Mansikan tuen hakijoina, joten yritystuet tavoittavat hyvin uusia hakijoita.
Vuoden 2021 yritystuissa tukea myönnettiin hyvin pääsääntöisesti uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä, joita rahoitettiin 11 hankkeessa (yrityshankkeiden kokonaismäärä 13 kpl). Uusien innovaatioiden
kehittämistä rahoitettiin yhdessä hankkeessa ja uusia tuotantomenetelmiä neljässä hankkeessa. Maatilojen
liitännäiselinkeinojen kehittämistä tuettiin kolmella yritystuella.
Biotalouden toimialojen kehittämishankkeita oli neljä kappaletta, joista kolme oli green care -palveluiden ja
luontomatkailun kehittämistä ja yksi elintarvikkeen jatkojalostusta.
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet
Yleishyödyllistä kehittämistä rahoitettiin vuonna 2021 26 hankkeen verran (näistä 24 Harrastusvälinen hankinta 2 -teemahankkeen alla) ja yhteensä niihin myönnettiin 196 500 € rahoitusta. Maaseutu soi -hankkeella kehitetään uusi kansainvälinen Ukulele-kilpailu Leppävirralla pidettävien Tropical Winter ukulele Fest
-festivaalien yhteyteen. Maaseutu soi -hankkeen toteuttaa Kaura-ahon kansanmusiikkiyhdistys. PohjoisSavon kylät ry:lle myönnettiin tukea Kylien yhteiset tilat -hankkeelle, joka toteutetaan alueiden välisenä ja
rahoittajana on myös Kalakukko ry.
Vuonna 2021 rahoitettiin yksi teemahanketta, joissa tukea myönnettiin 24 alatoimenpiteelle. Harrastusvälineiden hankinta 2 -teemahankkeella edistetään harrastustoiminnan mahdollisuuksia ja laatua välinehankinnoilla.
Toiminta muulla rahoituksella
Osallisuudella uusia palveluratkaisuja -hanke aloitettiin 1.1.2021 ja se jatkuu 31.12.2022 saakka. Hankeen
tarve lisätä osallisuutta ja yhteiskehittämistä pienissä kunnissa on esitetty vahvasti kuntien taholta. Hankkeen
tavoitteina on lisätä ymmärrystä osallisuuden hyödyistä, osallisuuden lisääminen, kumppanuuksien syntyminen osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen kehittämisessä, mukaan lukien yhdistysten tuottamat palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintatapojen juurruttaminen. Hankkeen toiminta
käynnistyy vuoden 2021 alussa. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon Ely-keskus/ maaseuturahasto ja PohjoisSavon liitto/ maakuntarahasto.
Nuoret mukaan! -hankkeessa on kehitetty nuorten osallistumista ja päätöksenteko-osallisuutta pienten maaseutukuntien alueella (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele).

2. Leader-ryhmän oma toiminta
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Tukiaktivointia toteutettiin vuonna 2021 pääsääntöisesti etäyhteyksillä tai puhelimitse. Tarvittaessa on käyty
esimerkiksi yrityksissä paikan päällä ja jonkin verran neuvontaa on toteutettu Mansikan toimistolla.
Vuonna 2021 julistettiin haettavaksi Kehittyvät yhdistykset -teemahanke, jolla aktivoitiin yhdistyksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa. Teemahankkeen hakuinfo toteutettiin etäyhteyksillä ja info myös nauhoitettiin, jolloin se oli saatavilla Mansikan nettisivuilla myös heille, jotka eivät pystyneet osallistumaan infoon. Videomuotoinen rahoitusinfo sai paljon kiitosta, koska sen katsominen oli mahdollista joustavasti oman
aikataulun mukaan ja myös kelattavuudesta saatiin hyvää palautetta, epäselväksi jääneen kohdan pystyi katsomaan uudelleen.
Vuonna 2021 aktivoitiin tuttuun tapaan erityisesti yritystukia ja elinkeinojen kehittämishankkeita. Alueen
elinkeinoasiamiesten kanssa ylläpidettiin jatkuvaa vuoropuhelua, joka on erittäin tärkeää ajantasaisen tiedon
jakamisessa.
Vuonna 2021 kuntayhdyshenkilötapaaminen järjestettiin yhteisenä tilaisuutena. Tilaisuudessa käytiin läpi
Mansikan toiminnan tuloksia sekä uuden ohjelmakauden valmistelua.
Meidän proggis -tuen nimi muutettiin vuonna 2021 Nuoriso-Leader -tueksi valtakunnallisen Nuoriso-Leader
-brändin mukaisesti. Mansikka -Hillo tukia jaettiin kaikkiaan 38 yritykselle investointi- tai kehittämishankkeille, joille ei voida myöntää Leader-rahoitusta.

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Mansikka ry:n rooli alueella on paitsi Leader-rahoituksen hallinnoija, niin myös merkittävissä määrin aluekehittäjä. Mansikka toimii tarvittaessa kehittäjän roolissa ja hakee aktiivisesti rahoitusta alueelle muistakin rahoituskanavista. Kehittämisen suunnittelua tehdään mm. matkailun, osallisuuden kehittämisen ja biotalouden osalta osallistumalla työ- ja suunnitteluryhmiin. Käynnissä olevien hankkeiden osalta Mansikka on mukana useiden hankkeiden ohjausryhmätyössä tuoden esille harvaan asutun maaseudun tarpeita ja tilannekuvaa.
Kansainvälistyminen on ollut ohjelmakaudelle 2014–2020 teema, joka on toteutunut varsin heikosti Leaderrahoituksen osalta. Vuonna 2021 kansainvälisestä yhteistyöstä toteutettiin selvitys, jolla koottiin hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kansainvälisyyden edistämiseksi alueella. Selvitys valmistuu keväällä 2022. Lisäksi
Nuoret mukaan! -hankkeessa nuorten ryhmä pääsi kirjoittamaan oman kansainvälistä yhteistyötä edistävän
hankkeen, jolle he saivat rahoituksen. Hankkeen kansainväliset vaihdot toteutuvat vuoden 2022 puolella.
Mansikka ry tekee maaseudun kehittämistyötä tiiviisti yhteistyössä ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton, Kehittämisyhdistys Kalakukon, Ylä-Savon Veturin ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kanssa. Paikallisesti tärkeimmän
yhteistyöverkoston muodostavat Kehitysyhtiöt SavoGrow ja Navitas Kehitys, uusyrityskeskus Wäläkky sekä
jäsenkunnat. Lisäksi kehittämisen verkostoon kuuluvat MTK Pohjois-Savo, Sydän-Savon maaseutupalvelut,
Metsäkeskus, Pro Agria sekä Savon Koulutuskuntayhtymä. Olemme mukana myös YritysSuomi ohjausryhmässä, Itä-Suomen kalatalousryhmässä sekä Suonenjoen maaseudun yhteistyöryhmässä. Myös Leppävirran
kyläneuvoston kanssa teemme yhteistyötä etenkin tiedonvälityksen osalta. Oman kehyksen ulkopuolelta rahoituksen saaneet Mansikan hallinnoimat hankkeet tekevät lisäksi yhteistyötä useiden yliopistojen (UEF, Spatia, Ruralia, Vaasa, Aalto) sekä valtakunnallisten kumppaneiden (mm. Kuntaliitto, MANE, Sitra, MSL, MUA ry)
kanssa.
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4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Vuonna 2022 merkittävä tehtävä on seuraavan ohjelmakauden paikallisen kehittämisstrategian valmistelu.
Siirtymäkauden rahoituskehyksen jako ja toimijoiden aktivointi valmistella hyviä ja vaikuttavia hankkeita.
Tavoitteena on myös tiivistää edelleen hyvää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja verkostoitua myös
uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedonvaihtoa lisätään yritysneuvojien kanssa, jotka tapaavat yritysten edustajia esimerkiksi toimialakohtaisissa kehittämishankkeissa tai yritysten neuvontahankkeissa. Lisäksi tiedotushankkeen avulla pyritään herättämään erityisesti yrittäjien mielenkiinto maaseuturahoitusta
kohtaan. Vuonna 2022 on edelleen toteutuksessa useita omia kehittämishankkeita, kuten OSPA-hanke,
Ekotekoja-hanke ja Nuoret mukaan!. Lisäksi vuonna toteutetaan viimeinen vaihe nettisivu-uudistuksesta ja
saadaan uudet toimivammat, nykyaikaiset ja asiakkaita paremmin palvelevat nettisivut avattua.

5. Yhdistys ja sen resurssit
Yhdistyksellä oli vuonna 2020 jäseniä yhteensä 157 jäsentä, joista 57 henkilöjäsentä, 90 yhteisöjäsentä ja
kuusi kuntajäsentä. Jäsenille yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin sähköisillä uutiskirjeillä. Niitä lähetettiin
vuonna 2021 yhteensä 12 kertaa. Yhdistyksen hallitus muodostuu yhdeksästä jäsenestä ja hallitus kokoontui
vuoden aikana seitsemän kertaa (tammikuussa, helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Pekka Annala Rautalammilta. Hallituksen työskentely on ollut jouhevaa ja yhteen hiileen puhaltavaa. Hallituksen jäsenet ovat hyvin sitoutuneita hallitustyöskentelyyn ja keskustelu on vilkasta sekä antoisaa.
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