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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023  
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden toimeentulon turvaamiseen edistämällä 
kehittämisstrategian mukaisesti monipuolista pienyrittäjyyttä, asumisviihtyisyyttä sekä yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä tekemistä. Viisarin kehittämisen peruselementtejä ovat: kokeilukulttuuri, biotalous, lähitalous, 
asiakaslähtöisyys, yrittäminen ja yritteliäisyys sekä kannustaminen -välittäminen - osallistuminen.  
Yhteistyötä lisätään Leader-ryhmien, muiden kehittäjien ja hankkeiden välillä sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Viisari pyrkii ennakoimaan ja huomioimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja 
suuntamaan toimintaansa huomioiden muutokset.  
 
Vuodet 2021 ja 2022 ovat olleet siirtymäkautta, joiden aikana jatkettiin Viisarin nykyisen strategian 
toteuttamista uuden kauden rahoituksella. Vuonna 2022 valmisteltiin uusi strategia vuosille 2023-2027. 
 
1.1 Tavoitteet 2023 
 
Viisarin tavoitteita vuonna 2023: 
 
-  toteutetaan Bisnes Lande-hanketta 
-  toteutetaan kansainvälistä hanketoimintaa (Visiitti 2, SEIC 2 ja Future skills) 
- seurataan hanketoiminnan edistymistä ja strategian tavoitteiden toteutumista, tarvittaessa ryhdytään 
toimenpiteisiin   
- tiedotetaan toiminnasta ja sen tuloksista 
- edesautetaan Sisä-Suomen Kalaleader -strategian toteutumista alueella 

- jatketaan itsearviointia 
- panostetaan hankkeiden ohjaukseen ja loppuun saattamiseen. 
 
- ”Kestävästi keskiössä, Viisari välittää”, uuden (CAP 27) strategian täytäntöönpanon valmistelu MMM:n 
asettaman aikataulun mukaan.  Uudesta rahoituskaudesta tiedottaminen ja hakijoiden koulutus, 
kuntayhteistyö 
 
 
2. YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 
2.1 Hallitus 
 
Yhdistyksen hallitus valitaan alueen toimijoista kolmikantaperiaatteella. Hallitus vastaa Viisarin toiminnan 
ja talouden linjauksista, työnantajatehtävistä, Viisarin kehittämisstrategiaan hyväksyttävien hankkeiden 
arvioinnista ja ohjelman toimeenpanosta sekä uusien toimintamallien kehittämisestä Viisarille. Hallitus 
kutsuu kokouksiin tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Hallituksen paikkoja kierrätetään yhdessä 
sovittavalla tavalla. 
 
Hallitus kokoontuu vuonna 2023 8-10 kertaa. Tarvittaessa   kokouksia pidetään sähköposti- tai 
videokokouksina. Hallituksen kokous voidaan pitää myös opintomatkan yhteydessä.  Yhteydenpito 
hallituksen ja toimiston välillä tapahtuu sähköpostilla ja extranet -sivuston välityksellä. Hallituksen 
kokousaineistot viedään extranettiin. Hankkeiden aineistot ovat Hyrrässä ja hallituksen jäsenillä on sinne 
selaajaoikeudet. Hallitukselle tarjotaan mahdollisuutta osallistua hallituskoulutuksiin ja muihin leader-
tilaisuuksiin sekä vertaisauditointiin.  
 
2.2 Työryhmät 
 
Hallitus nimeää keskuudestaan yhdistyksen sisäiset tositetarkastajat, varsinaisen ja varatarkastajan. Hallitus 
voi nimetä tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä ja asiantuntijaryhmiä edistämään Viisarin toimintaa. 
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2.3 Toimihenkilöt ja toimisto 
 
Yhdistyksellä on neljä työntekijää. Toiminnanjohtaja ja hankesihteeri vastaavat yhdistyksen hallinnoimien 
ohjelmien käytännön toiminnasta. Viisarin Bisnes Lande-hankkeen toteuttajina on kaksi työntekijää. 
Muuta hankehenkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. Työntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii 
toiminnanjohtaja. Hallituksen ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan kehittämisessä korostetaan 
avoimuutta ja luottamusta toimivan työyhteisön ja kannustavan työilmapiirin varmistamiseksi.   
 
Viisarin toimisto sijaitsee Saarijärvellä osoitteessa Virastotie 2. Hankeneuvontaa ja muita tilaisuuksia 
järjestetään jäsenkunnissa tarpeen mukaan. 
 
2.4 Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa vahvistetaan 
tilinpäätös ja vuosikertomus. Kokouksen yhteydessä voidaan järjestää Viisarin toimintaan liittyvä muu 
tilaisuus. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Siinä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä 
vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen ja palkkioiden suuruudet seuraavalle 
vuodelle. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsen voidaan valita enintään kolmelle peräkkäiselle toimikaudelle. 
 
3. HANKETOIMINTA 
 
Kehittämisen painopisteet 2014-2022 
 
Viisarin kehittämistoiminnan kolme painopistettä ovat:  

• Elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäminen 
• Monimuotoisen maaseutuasumisen kehittäminen  
• Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen edistäminen 

Läpäiseviksi teemoiksi olemme valinneet seuraavat: 
• Lähitalouden edistäminen 
• Nuorten osallisuuden lisääminen ja nuorisonäkökulman vahvistaminen 
• Vihreä voima eli ympäristö- ja luontolähtöisen toiminnan edistäminen  
• Kansainvälistymisen tukeminen. 

 
Viisarin kehittämisstrategian tavoitteena on ollut alueen elinkeinojen taloudellisen kannattavuuden 
lisääminen kannustamalla erityisesti naisten ja nuorten yritteliäisyyttä, yhteistyötä ja osaamista niin, että 
alueelle saadaan syntymään uusia pienyrityksiä, työpaikkoja ja mahdollisuuksia toimeentuloon. 
Kehittämistyö kohdistui alueen luontaisiin vahvuuksiin ja omien luonnonvarojen jalostusarvon nostamiseen 
perustuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.  
 
Tavoitteena oli myös asumisviihtyisyyden, palveluiden saatavuuden, asumista tukevan yrittäjyyden ja 
maaseudun etätyömahdollisuuksien lisääminen ja ympäristön hoito.  
Kehittämistyöllä haluttiin lisätä maaseutuelinympäristön yhteistä hoitamista ja huolenpitoa sekä parantaa 
paikallisten palveluiden saatavuutta niin, että maaseutu säilyy viihtyisänä asuinpaikkana, pienyritysten 
toimintaympäristönä, kulttuuri- ja perinnemaisemana ja monipuolisten luonnonvarojen lähteenä. 
Näihin painopisteisiin perustuvien hankkeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan samalla kun siirrytään 
toteuttamaan uutta strategiaa. 
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Kehittämisen painopisteet 2023-2027 
 
Kehittämisen painopisteet on tuotettu alueen analyysistä. Niiden määrittelyssä on tarkasteltu aiemman 
kehittämistoiminnan tuloksia, valmistelun yhteydessä esille nousseita tarpeita, alueen erityispiirteitä ja 
vahvana ulkoisena tekijänä globaalin talouden haasteita. Kestävä kehitys, ilmasto ja ympäristö ovat 
läpileikkaavia teemoja samoin kuin digitalisaatio. Älykäs kylä on kehittämisen uusin toimintatapa, jota 
voidaan toteuttaa kaikissa strategian painopisteistä. 

 
Toiminnan tavoitteena on: 
 

• Viisarin alueella asukkaat voivat vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja omaan elinpiiriinsä. 
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö, etätyö, mahdollisuudet ja monipuoliset asumisratkaisut 
houkuttavat uusia asukkaita.  

• Ihmisistä ja ympäristöstä huolehditaan. 
• Yritystoiminta on aktiivista ja se perustuu osaamineen, yhteistyöhön ja asiakastarpeiden 

tuntemiseen.  
• Pohjoinen Keski-Suomi on vahvana alkutuotannon ja jalostuksen alueena varautunut ruoan ja 

energian tuotannon kriiseihin ja kehittänyt tuotantoa, joka on vastuullista ja kokonaiskestävää. 

• Kehittämisessä käytetään alueella Leader-rahoituksen lisäksi muita kehittämisvaroja. 
Yhteensovittamista tehdään kehittäjä- ja rahoittajaverkostossa. 

 
Hanketoiminnassa eriytetään Leaderin ja ELY-keskusten rahoitusvälineitä erityisesti yritystukien osalta.  
 

Yritysten kehittämistä voidaan tukea myös erilaisten innovointi- ja valmennuspalveluiden avulla  
1) uuden yritystoiminnan suunnitteluvaiheeseen  

(sis. nykytilan ja kehittämisvaihtoehtojen kartoituksen)  
2) yritystoiminnan aloittamisvaiheeseen  

(sis. liiketoimintasuunnitelman laatimisen ja mahdollisen tuen hakemisen valmistelun) ja 
3)  yritystoiminnan kehittämiseen liiketoiminnan vakiintumisvaiheen jälkeen. 

Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan  
1) yrittäjyyskokeiluun  
2) osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen  
3) päätoimiseen yritystoiminnan käynnistämiseen ja  
4) yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla  

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
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Leader-ryhmän kautta voidaan myöntää myös maatalouden kokeilutukea uudenlaisen 
maatalousyritystoiminnan aloittamiseen, uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluun. 
 
Kehittämishankkeiden osalta yleishyödyllinen kehittäminen ja yleishyödylliset investoinnit säilyvät 
kehittämisen välineinä. Uutena hankemuotona on myös pienhankkeet. Niillä mahdollistetaan pienten 
hankkeiden toteuttamista, kannustetaan toimijoita uusiin avauksiin ja aktivoidaan hanketoimintaa. 
Pienhankkeilla edistetään strategian toteutumista samalla tavalla kuin teemahankkeilla, joita päättyvällä 
kaudella toteutettiin useita. 
 
Uuden kauden alussa on tarpeen järjestään paljon infotilaisuuksia ja neuvontaa suoraan hakijoille. 
Viisarilla on mahdollisuus toteuttaa omia kehittämishankkeita ja hakea rahoitusta eri lähteistä. 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
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4. VIESTINTÄ, KOULUTUS JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA 
4.1. Viestintä 
 
Viisarille on laadittu viestintäsuunnitelma ja jaettu vastuut viestinnän eri osa-alueille. Se päivitetään uuden 
kauden alussa, kun yhteys rahastoviestintään ELY-keskuksessa jäsentyy uuden alueviestijämallin myötä. 
Viestintäsuunnitelman lisäksi toimintasuunnitelman liitteeksi laaditaan vuosittainen viestinnän 
toimenpidesuunnitelma. Viestinnän vuosittaista toimenpidesuunnitelmaa tarkennetaan samalla kun 
viestintäsuunnitelmaa.  Viisarin toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla, fb:ssa ja uutiskirjeellä. 
Viisariin hankitaan ostopalveluna lisää viestintäosaamista tarpeen mukaan.  
 
Paikallislehdissä pyritään tiedottamaan säännöllisesti ohjelman etenemisestä esittelemällä hankkeita. 
Viisarin uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tukee paikallislehti-, fb- ja kotisivutiedotusta. 
Uutiskirjeellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan. Uutiskirje on avoin kaikille ja sen voi 
tilata kotisivujen kautta tai ilmoittamalla toimistoon. Uutiskirjeen tilaajina on mm. kyläyhdistysten, kuntien, 
kehittämisyhtiöiden ja median edustajia. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä maakuntaradiota ja -
televisiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta. Tehokas ja nopea 
tiedottamistapa on henkilökohtainen viestintä, jonka liikkeellepanevana voimana ovat hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet, yhdistyksen jäsenistö ja aktiiviset hanketoimijat. Sidosryhmäarvioinnissa v. 2020 saadun 
palautteen perusteella henkilökohtaiset kontaktit ja puskaradio ovat erityisen toimivia tiedottamisessa. 
 
Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteistyö auttaa tiedottamisessa.  Yhdessä laaditut verkkosivut ovat 
tiedottamisen perusta.  
 
Seutukunnalla järjestettävissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa Viisari on esittelemässä toimintaansa 
mahdollisuuksien mukaan. Viisari osallistuu kesällä 2023 kesätyöhön palkattujen nuorten kanssa 
kesätapahtumiin. Hallitus päättää mihin tapahtumiin osallistutaan. Kotisivuilla 
www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari ja facebook-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät 
kehittämisstrategian toteuttamiseen ja Viisarin toimintaan.  
 
4.2. Koulutus 
 
Järjestämme hankesuunnittelutilaisuuksia ja maksamisneuvontaa hanketoimijoille. Henkilöstö ja hallitus 
osallistuvat maaseutuverkostopalvelut yksikön, Ruokaviraston ja MMM:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 
Hallitus osallistuu mahdollisesti järjestettäville hallituksen koulutuspäiville ja puheenjohtajapäiville. 
 
4.3. Sidosryhmäyhteistyö 
 
Viisari ry:n roolia alueellisena kehittäjänä vahvistetaan jatkamalla vuoropuhelua ja yhteistyötä yksityisen 
sektorin ja yrittäjien sekä aluejohtoryhmän kanssa. Alueen elinkeinojen kehittäjien kanssa aloitettua 
yhteistyötä jatketaan uusien yritysideoiden rahoittamiseksi. Osallistumme kuntien järjestämiin kyläiltoihin. 
 
Viisarin toiminnanjohtaja osallistuu asiantuntijana kuuden kunnan muodostaman aluekehittäjätiimin 
työskentelyyn. Tiimi arvioi kehittämishankkeita, antaa niistä alueen näkökulmasta lausuntoja, osoittaa 
tarvittaessa kuntarahoituksen kuntien valtuuttamana. Kehittäjätiimi arvioi pohjoisen Keski-Suomen alueelle 
esitettyjen kehittämishankkeiden (muiden kuin Leader-hankkeiden) toteutettavuuden ja 
ohjelmanmukaisuuden.  
 
ELY-keskuksen kanssa avointa ja luottamuksellista yhteistyötä ylläpidetään aktiivisella vuoropuhelulla ja 
tiedon vaihdolla sekä yhteisissä kokouksissa.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston tilaisuuksiin osallistutaan aktiivisesti sekä jaetaan 
ajankohtaista tietoa alueelle. Viisarin toiminnanjohtaja on Keski-Suomen Leader-ryhmien edustajana 
Suomen kylät ry:n Leader-jaostossa. 
 
Saarijärvellä 10.10.2022 

 
Marja Salonen, toiminnanjohtaja 
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KENELLE VIESTITÄÄN MITÄ VIESTITÄÄN MITEN VIESTITÄÄN MILLOIN VIESTITÄÄN MIKSI VIESTITÄÄN VASTUUTAHO 

Henkilöstö Ajankohtaiset ja työn 

alla olevat asiat 

Henkilöstöpalaverit Tarvittaessa Tiedon jakaminen ja 

työnjako 

Toiminnanjohtaja 

Henkilöstö  Menot ja poissaolot Jaetut kalenterit Jatkuvasti Tiedonkulun 

varmistaminen, 

asioiden sujuvuuden 

varmistaminen 

Jokainen omalta 

osaltaan 

Henkilöstö Tilavaraukset 

toimistolle 

Viisarin kalenteri Ajankohtaisesti Salassapidon 

turvaaminen 

Jokainen omalta 

osaltaan 

Hallitus Perehdytys Viisarin 

toimintaan 

Perehdytyskoulutus, 

extranetin materiaali 

Koulutus 1 x vuosi, 

materiaalien päivitys 

tarvittaessa 

Ohjelman 

toteuttaminen, 

yhdistystoiminta 

Henkilöstö 

Hallitus Kokousmateriaali Extranet, Hyrrä Viikkoa ennen 

kokousta 

Ohjelman 

toteuttaminen, 

yhdistystoiminta 

Kokousasioiden 

valmistelija 

Hallitus Tilaisuudet, 

koulutukset 

Hallituksen uutiskirje, 

sähköposti, puhelin 

Tarvittaessa Osaamisen 

lisääminen 

Toiminnanjohtaja, 

muu henkilöstö 

osaltaan 

Jäsenet Vuosikokouskutsut Nettisivut, 

jäsentiedote 

Kokouskutsut 2 x 

vuosi, jäsentiedote 1 

x vuosi 

Aktivointia ja 

osallistamista 

päätöksen tekoon 

Henkilöstö 
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KENELLE VIESTITÄÄN MITÄ VIESTITÄÄN MITEN VIESTITÄÄN MILLOIN VIESTITÄÄN MIKSI VIESTITÄÄN VASTUUTAHO 

Hanketoimijat Ohjeistusta Leader-

toiminnan eri 

vaiheista 

Henkilökohtainen 

neuvonta, 

sähköposti, puhelin, 

nettisivut, 

aloituspalaverit tai -

puhelut, hanketreffit, 

maksamiskoulutus, 

seurantaryhmien 

kokoukset, 

rahoituksesta 

kertovat kyltit 

Hakuvaiheessa, 

hankkeen 

hyväksynnän jälkeen, 

toteutuksen aikana. 
 

Hakemusten 

laadukas valmistelu, 

hankkeen 

onnistumisen 

tukeminen, 

strategian 

tavoitteiden 

saavuttaminen, 

hyvien käytäntöjen 

levittäminen 

Henkilöstö, hallitus 

Hanketoimijat Viestinnän 

tärkeydestä, 

kannustetaan 

viestimään 

hankkeesta 

aktiivisesti mediaan 

Viestintäohjeet, 

maksamiskoulutus, 

seurantaryhmien 

kokoukset. 

Aloituspalaveri tai -

puhelu 

tukipäätöksen 

saavuttua. 

Tiedon ja 

tunnettavuuden 

lisäämiseksi, hyvien 

käytäntöjen 

levittämiseksi 

Henkilöstö 

Hanketoimijat Uusien välineiden ja 

kanavien 

mahdollisuudet 

Tilaisuudet eri 

aiheista 

Tarvittaessa, 

resurssien mukaan 

Viestintäosaamisen 

lisäämiseksi. 

Henkilöstö, hallitus, 

ELY-alueviestijä 

(rahoitusviestitnä) 



Potentiaaliset hanke- 

ja yritystukien hakijat 

Esimerkkejä 

rahoitetuista 

hankkeista 

Nettisivut, fb-sivut, 

tiedotuslehdet, 

hankerekisteri, 

hankekartta 

Tarpeen mukaan Tiedon ja 

tunnettavuuden 

lisäämiseksi, 

hakijoiden 

aktivoimiseksi 

Toiminnanjohtaja,  

K-S Leadereiden 

yhteinen 

viestintähanke 

KENELLE VIESTITÄÄN MITÄ VIESTITÄÄN MITEN VIESTITÄÄN MILLOIN VIESTITÄÄN MIKSI VIESTITÄÄN VASTUUTAHO 

Suuri yleisö/ 

asukkaat 

Toiminnan 

mahdollisuuksia ja 

tuloksia 

 

Siirtymäkauden 

mahdollisuudet 

 

Uuden strategian 

valmistelu (2023-

2027) 

Uutiskirje, paikallinen 

ja alueellinen media, 

tilaisuudet, 

rahoituskyltit, 

hankerekisteri, 

hankekartta 

Uutiskirje 4 kertaa 

vuodessa, tilaisuuksia 

tarpeen ja tilanteen 

mukaan. 

Hankerekisterin ja -

kartan päivitys 

kerran kuukaudessa. 

Tiedon ja 

tunnettavuuden 

lisäämiseksi, 

tuenhakijoiden 

aktivoimiseksi 

Henkilöstö, hallitus 

Kunnat, kehittämis-

yhtiöt/ elinkeinojen 

kehittäjät 

Ohjelman 

toteutuminen alue- 

ja kuntatasolla, 

toiminta-

suunnitelmat ja 

-kertomukset 

 

Uuden strategian 

valmistelu (2023-

2027) 

Sähköposti, 

”Sydänsuomi -alueen 

johtoryhmä”, 

tapaamiset 

Sähköposti 

tarvittaessa ja 

kokousten ja 

työryhmien 

yhteydessä 

Tärkeä kehittäjä-

kumppanuus, 

tulosten 

osoittaminen, tiedon 

lisääminen, yhteen-

sovittaminen alueen 

muun kehittämistoi-

minnan kanssa 

Toiminnanjohtaja, 

aluekoordinaattori, 

hallitus 



ELY-keskus ja muut 

viranomaiset 

Leader-toiminnan 

eteneminen 

Raportit, tapaamiset, 

sähköpostit 

Tarvittaessa Tulosten 

osoittaminen, tiedon 

lisääminen 

Toiminnanjohtaja, 

puheenjohtajat 

Tiedotusvälineet Toiminnan 

mahdollisuuksia ja 

tuloksia ml. 

siirtymäkausi, 

strategiatyö vv. 

2023-2027 

Uutiskirje, 

sähköposti, 

tapaamiset 

Uutiskirje 4 kertaa 

vuodessa, 

juttuvinkkejä 

Toiminnan 

tunnettavuuden 

lisäämiseksi, stegian 

sisältöön 

vaikuttaminen 

Henkilöstö, hallitus 

 


