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Yhdistys 

Leader VIISARI ry:n tarkoituksena on toimia alueen kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja 
edunluojana sekä kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä 
yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä alueellaan, vahvistaa paikallista ja seudullista, alueiden välistä ja 
kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä sekä edistää kylä- ja 
asukasyhdistysten sekä alueen asukkaiden omatoimisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja 
toiminnan tukemiseksi yhdistys voi hakea mm. avustuksia. 
 
Viisari on toiminut vuodesta 2001 Leader-yhdistyksenä ja toteuttanut LEADER+ -ohjelmaa sekä 
vuodesta 2007 alkaen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sen Leader-toimenpidettä. 
Yhdistys toimii pohjoisessa Keski-Suomessa yhdeksän kunnan alueella.  
 

Toiminta Leader-rahoituksella 

 

Ohjelmakausi 2014-2020 
Päättyneen kauden osalta Viisarissa rahoitettujen hankkeiden määrä on tavoiteltua suurempi. 
Hankkeet olivat ohjelmakauden 2014-2020 alussa laajempia ja euromääräisesti suurempia. 
Neuvonnassa ja ohjauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että hankkeiden tavoitteet ovat selkeitä ja 
toimenpiteet hyvin rajattuja suhteessa rahoitukseen. Yritystukien määrä saatiin nousuun ja aktiivisella 
tiedottamisella ja yhteistyöllä yritysneuvojien kanssa tavoite on lähes saavutettu. Konkreettisen 
tekemisen merkitys Viisarin strategian toteuttamisessa korostuu. Talkootyön määrä on ylittynyt 
tavoitteesta. Lisäksi mm.  
 

• Uusia työpaikkoja on syntynyt 64/60 (tavoite) 

• Ympäristöön liittyviä toimenpiteitä alueella on toteutettu 179/20  

• Kunnostettuja rakennuksia tai niiden varusteluja on toteutettu 149/40.  

• Organisaatioita toiminnassa mukana 745/250  
 

Päättyneen kauden osalta rahoituksen jakauma painopisteittäin 31.3.2021: 
   kpl kpl % Kok.kust. kust. % 

Elinkeinot ja yrittäjyys 122 kpl 57,3 5,48 milj. 57,2 

Asumisviihtyvyys ja ympäristö 76 kpl 35,7 2,94 milj. 30,7 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 15 kpl 7,0 1,16 milj. 12,1 

YHTEENSÄ  213 kpl  9,58 milj. 

 
Muita huomioita toiminnan tavoitteista: 

• Hallituksen kokoukset ovat olleet kaikki päätösvaltaisia 

• uusia jäseniä on tullut tavoitteen mukaan keskimäärin 10/vuosi 

• hallitusjäseniä osallistuu vähintään yhteen Leader-tilaisuuteen vuosittain esim. hallituspäivät 

• hakemusten käsittelyajat ovat vuosi vuodelta parantuneet 

• yhteistyössä järjestettyjä tilaisuuksia on ollut vain muutama ja korona-aikana pääosin 
etäyhteyksin 

• Leader-ryhmien yhteisiä tilaisuuksia ollut useita 

• yhteistyöhankkeita ollut viisi  
 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
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Ohjelmakausi 2014-2020 päättyi ja siihen liittyvä tulosten yhteenveto toteutettiin yhdessä Keski-
Suomen ELY-keskuksen kanssa. Sadonkorjuun aika -julkaisu on saatavilla sähköisenä  
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/11855/Sadonkorjuun_aika_tulosjulkaisu_2014-20_Keski-
Suomi.pdf ja tuloswebinaari katsottavissa YouTubessa 
https://www.youtube.com/watch?v=0b8onSjXtfw 

 
Aktivoinnissa ja tiedottamisessa on ainakin osittain onnistuttu, kun uusia hakijoita on tullut vuosittain. 
Hankkeita on ohjattu muualle yli arvioidun määrän. Viisariin otetaan yhteyttä tiedonhankinnan 
näkökulmasta. Neuvonta on merkittävässä roolissa. Tiedottamisessa on hyödynnetty Keski-Suomen 
Leader-ryhmien yhteistä viestintähanketta.   

 
Siirtymäkauden toiminta 
 
Vuodet 2021 ja 2022 ovat ns. siirtymäkautta. Niiden aikaan toteutetaan päättyneen kauden strategiaa 
uuden kauden varoilla.  2021 aloitettiin aktiivinen strategiatyö kaudelle 2023-2027. Leader-ryhmäksi 
hakeutumisen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin hakemus, joka sisälsi kuvauksen alueesta, SWOT-
analyysin, dynaamisen verkostoanalyysin.  
 
Hanketoiminta jatkui vilkkaana. Yhteenveto siirtymäkauden rahoitetuista hankkeista ja toiminnasta 
strategian painopisteittäin: 

 

Jakauma painopisteittäin kpl kpl % Kok.kust. kust. % 

Elinkeinot ja yrittäjyys 26 kpl 70,3 0,57 milj. 57,0 

Asumisviihtyvyys ja ympäristö 9 kpl 24,3 0,38 milj. 38,0 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 2 kpl 5,4 0,05 milj. 5,0 

YHTEENSÄ  37 kpl  1 milj. 

 

Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta ELY-keskuksen kiintiöstä: 
 
Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa Viisarin toteuttamaa Bisnes Lande-hanketta, joka kohdistuu nuoriin 
alikuisiin vv. 17-29 vuotta. Viisari on mukana Sykettä 2-viestintähankkeessa, joita hallinnoi JyväsRiihi ry 
ja rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Se on Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen viestintähanke. 
Sykettä 2 toimi maakunnallisena maaseutuohjelman viestijänä ja hankkeessa on myös kansainvälinen 
osio. Viestintähankkeen kautta Viisari on osallistunut Pöllöparlamentin toimintaan. Viestintähankkeelle 
valmisteltiin jatkoksi Maaseutuviesti -hanke vuodelle 2022. Sen tavoitteena on varautua uuteen 
alueviestijämalliin ja ratkoa Leader-ryhmien yhteiset viestintätarpeet ja -kanavat uudelle kaudelle. 

 
Toiminta rakennerahastojen ja meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella: 
 
Viisarilla ei ole omia hankkeita rakennerahastoista. Viisari osallistuu usean rakennerastoista rahoitetun 
hankkeen toimintaan, seurantaan ja arviointiin osana seututyötä ja sen koordinointia 
 
Viisari on osallisena Sisä-Suomen KalatalousLeaderin ’Kalasta kahisevaa’ hankkeessa. Hanke on laaja, 
seitsemän Leader- ryhmän alueella toimiva kokonaisuus, sitä hallinnoi Päijänne-Leader ry. Sisä-Suomen 
kalatalousryhmä aloitti toimintansa 1.1.2016. Janne Ruokolainen toimii ryhmän aktivaattorina. 
Hallinnointi ja aktivointi hoidetaan Päijänne-Leaderissä Sisävesien elinvoimaa -hankkeena. 
Kalatalousryhmän kautta rahoitettuja hankkeita on Viisari alueella viisi. Koko alueen kattavassa 
Mestari-kisälli -hankkeessa on kolme mestari-kisälli -paria Viisarin alueelta. Viisarin alueelle kohdistuu 
myös muita yhteisiä kehittämishankkeita, joita toteuttaa Päijänne Leader. Vuoden 2021 aikana 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/11855/Sadonkorjuun_aika_tulosjulkaisu_2014-20_Keski-Suomi.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/11855/Sadonkorjuun_aika_tulosjulkaisu_2014-20_Keski-Suomi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0b8onSjXtfw
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valmisteltiin uuden kauden strategia. Viisarin hallitus osallistui kokouksestaan strategiatyöpajaan 
etäyhteydellä. 

 

Yhdessä tekemistä 

Viisarin seutukoordinaattori osallistui Pyöreän pöydän kokoontumisiin, joihin osallistuu Saarijärven-
Viitasaaren seudun järjestötoimijat ja jota isännöi Keski-Suomen Yhteisöjen tuki (KYT). Pyöreän pöydän 
ympärillä jaetaan hyviä käytäntöjä ja suunnitellaan yhteisiä toimia. KYT järjestää yhdistyksille erilaisia, 
kylien ja yhdistysten tarpeista lähteviä koulutustilaisuuksia, joihin Pyöreän pöydän osallistujat voivat 
vaikuttaa.  KYTin kanssa toteutettiin yhteinen hankekoulutus, jossa oli mukana leader-ryhmien lisäksi 
Saarijärven ja Äänekosken ja Laukaan kansalaisopistot. 
 

Yhteistyö ELYn kanssa 

ELY -keskuksen asiantuntijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä Viisarille osoitettujen 
hankeaihioiden valmistelussa. Olemme yhdessä hioneet tulkintoja ja etsineet asiakkaille parhaat 
mahdolliset tukivaihtoehdot. Kahdenvälinen kehityskeskustelu ELY-keskuksen kanssa sovittiin 
pidettäväksi alkuvuonna 2022. ELY-keskuksen ja Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteisiä tapaamisia on 
järjestetty kahdesti vuodessa. Aamukahvitilaisuuksia Teamsilla on pidetty n. kerran kuukaudessa koko 
korona-ajan ELYn ja Leadereiden kesken. Ne ovat tärkeitä tiedon vaihdon kannalta. 

 

Toiminnan kehittäminen 

Alueen kuntien kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja luottamuksellista. Toimintaympäristössä 
tapahtuvat mahdolliset muutokset saattavat heiluttaa kuntasuhdetta. Tällainen mahdollinen muutos oli 
4K kuntajakoselvitys, jota käytiin Kyyjärven, Karstulan, Kivijärven ja Kannonkosken osalta. Vaikka uuden 
kunnan perustaminen ei toteutunut, varauduttiin Viisarissa mahdollisiin muutoksiin osana 
strategiatyötä ja hallituspaikkajakoa. Äänekosken kaupungin kanssa sovittiin yhteistyön jatkosta mm. 
hallituksen kuntajäsenistä. Leader-toiminta tulee kattamaan koko kaupungin alueen uudella kaudella ja 
sitä on valmisteltu vuoden 2021 aikana. 
 
Viisarin yhteys aluekehittämistyötä Saarijärven-Viitasaaren seudulla johtavaan seutujohtoryhmään on 
jatkunut läheisenä. Tätä edesauttaa Viisarin palveluksessa oleva seutukoordinaattori. 
Seutukoordinaattorin työpanoksesta vaihtuva osuus ollut on seutujohtoryhmän tehtäviä, 
Aluejohtamisen hankkeen tehtäviä ja Viisarin osalta osallistavaa valmistelua. Seututyöhön on kuulunut 
osallistuminen seutukunnallisesti vaikuttavien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun yhdessä 
yritysten, kehittämisyhtiöiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa, sekä seutujohtoryhmän sihteerin 
tehtävät. Aluejohtamisen hankkeessa luotiin uusi malli alueelliselle yhteistyölle pohjoisessa Keski-
Suomessa. Sitä rahoitti Keski-Suomen liitto, hakijana Karstulanseutu Oy ja osatoteuttajana Viisari. 
Aluetyön osalta päädyttiin siihen, että koordinaatio siirtyy kehittämisyhtiö Witaksen hoidettavaksi 
vuoden 2022 puolella. 

 

Alueiden välinen Työ etsii tekijäänsä -hanke on käynnissä. Kyseessä on alueiden välinen 
aluemarkkinointihanke, jossa on mukana Viisarin alueelta Kyyjärvi. Hakija on Järvi-Pohjanmaan 
yrityspalvelu. Hankkeessa on Viisari lisäksi mukana Aisapari ry, Kuudestaan ry ja Pirityiset ry. Viisari on 
mukana myös Keulink Oy:n hallinnoimassa yritysryhmähankkeessa, joka keskittyy yritysten 
laatutyöhön. Hanke on valmisteltu Vesuri-ryhmän kautta. 
 
 
 
 
 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
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Tiedottamisesta 

Viisarin sähköinen uutiskirje ilmestyi viisi kertaa vuonna 2021. Niissä panostettiin yleisen uutisoinnin ja 
Leader-tietoisuuden lisäämiseen. Sykettä 2 -viestintähankkeessa vahvistetaan yhdessä viestintää 
maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Hanke koordinoi, vahvistaa ja luo toimivia 
yhteistyöverkostoja viestinnässä. Keskisuomenmaaseutu.fi-sivustolla on ollut  27 458 ja Viisarin sivuilla 
3686. Ryhmien yhteisten sosiaalisen median kanavien seuraajia on: Facebook 1440, Instagram 970, 
Twitter 200, YouTube 57 tilaajaa. Viisarin rahoittamasta toiminnasta kirjoitetaan alueen paikalislehdissä 
usein ja lehtijuttujen määrä 558 on merkittävä, moninkertainen tavoitteeseen nähden. 

 
Poikkeuksellisen vuoden aikana perinteisiä kyläiltoja ei juuri järjestetty. Toiminnanjohtaja piti 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin opiskelijoille Leader-infotilaisuuden verkossa. 
Kunnille suunnattuja tilannekatsauksia on esitetty seutujohtoryhmän kokousten yhteydessä sekä 
Äänekoskella käyntien yhteydessä ja mm. kyläparlamentissa. 
 

Leader VIISARI ry ja sen resurssit 

Jäsenistö 
 

Yhdistyksellä oli 31.12.2021 432 henkilöjäsentä ja 72 yhteisöjäsentä sekä 9 kuntajäsentä. Jäsenmäärä 
yhteensä 513 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut yli asetetun tavoitteen paitsi organisaatioiden osalta. 
Niiden määrä on 72, kun tavoite on 135. Kaikki toiminta-alueen kunnat ovat jäseniä. Jäsenmaksu 
peritään yhteisö- ja yritysjäseniltä, näille lähetetään kerran vuodessa jäsenkirje.  
 

Hallitus 
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja jokaiselle 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet edustavat tasaisesti kolmikantaa ja ovat kukin eri jäsenkunnan 
alueelta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sisäisen tositetarkastajan. Hallituksen 
sukupuolijakauma oli kahdeksan (8) naista ja kymmenen (10) miestä, lisäksi puheenjohtaja on mies. 
Hallitus kokoontui vuoden aikaan 10 kertaa. 
 
Hallituksen kokoonpano 2021: 

Jäsenet Varajäsenet  

Pauli Ahonen, puheenjohtaja  Kannonkoski 

Alueen julkista tahoa edustavat   

Ville Rautiainen Marjut Pollari Saarijärvi 

Teijo Peltonen Anita Saarelainen Karstula 

Jussi Korpi Marjatta Liimatainen Kivijärvi 

Alueen asukkaita edustavat   

Vuokko Tikkanen Tiina Kuivaniemi Kinnula 

Miia Hiironen Antti Lahtinen Pihtipudas 

Helena Raatikainen Kauko Peltonen Viitasaari 

Alueen yrityksiä ja yhdistyksiä 
edustavat 

  

Vappu Kautto Matti Hämäläinen Äänekoski 

Hannu Kauppinen Jussi Lappalainen Kannonkoski 

Kai Oinonen Pasi Kirvesmäki Kyyjärvi 
 

 
 
 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari
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Henkilöstö 
 

Viisarilla oli kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja, hankesihteeri sekä projektikoordinaattori. 
Määräaikaisia työntekijöitä ovat hanketyöntekijä sekä osa-aikainen seutukoordinaattori ja osa-aikainen 
projektikoordinaattori.  

 

Taloustilanne 
 

Viisarin taloustilanne on hyvä. Kunnat maksavat osuutensa vuosittain etupainotteisesti, joten äkillistä 
kassakriisiä ei ole odotettavissa. Tämän avulla toimintaa saadaan hyvin pyöritettyä. Ruokaviraston 
käsittelyajat toimintarahan maksuhakemuksien osalta ovat kohtuulliset ja yhteistyö on toimivaa. 

 

Tulevaisuuden näkymiä 

Viisarin kehittämistoiminnan kolme painopistettä ovat:  
o Elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäminen 
o Monimuotoisen maaseutuasumisen kehittäminen  
o Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen edistäminen 

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

 

Vuoden 2022 painopiste jakautuu ohjelmakauden 2014-2020 toimenpiteiden loppuun 
saattamiseen ja raportointiin, siirtymäkauden toimenpiteiden käynnistämiseen sekä uuden 
strategian valmisteluun. Siirtymäkauden aikana toimitaan vv.2014-2020 strategian mukaan 
ja hyödynnetään samoja rahoitusmuotoja. Vuonna 2022 jatketaan valmistautumista alueen 
laajenemiseen, kun Äänekoskien kaupunki on kokonaisuudessaan Viisarissa vuoden 2023 
alusta.  
 

 
 

Saarijärvellä 16.3.2022 
 
 

Marja Salonen 
toiminnanjohtaja 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari

