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1. LEADER-RYHMÄ SEPRA  

1.1.  Sepra toimijana 
Sepra on rekisteröitynyt yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea toiminta-alueensa kehittämistä ja luoda uusia 
edellytyksiä työllistymiselle. Yhdistys tukee erityisesti uutta luovaa ja yhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa.   
Kehittämistyöllä halutaan lisätä toimijoiden hankeosaamista sekä tukea kansainvälistymistä. Toiminnan painopiste on 
maaseutualueilla mutta paikalliskehittämistä toteutetaan myös saaristossa sekä kaupungeissa keskusta-alueilla.  
 
Jäsenmaksu (henkilöjäsenet 10 € ja yhteisöt 30 €) pidetään niin pienenä, ettei liittyminen ole varallisuudesta 
riippuvaista. Henkilöjäseniä on vuoden 2014 alussa noin 140 ja yhdistysjäseniä 40, myös alueen kunnat ovat 
yhdistyksen jäseniä. Jäsenmäärän uskotaan kasvavan toiminnan laajentuessa kaupunkialueille ja vahvemmin 
kalatalouspuolelle sekä saaristoon.  Leader-brändityön myötä lisääntyvä tiedotus kasvattaa tietoisuutta ja tuo uusia 
ihmisiä toiminnan piiriin.  
 

1.2.  Toiminta-alue 
Sepra toimii eteläisessä Kymenlaaksossa Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnissa (liite 1.). 
Aiemmilla kausilla mukana olleet Kouvolan Anjalankoski ja Loviisan Ruotsinpyhtään itäiset osat siirtyvät 
kuntarakenteen muuttuessa Pohjois-Kymen Kasvun ja SILMUn toiminnan piiriin.  
 

Asukkaita Sepran alueella on v. 2012 tilastojen mukaan Haminassa 21 256, Kotkassa 54 873, Miehikkälässä 2 177, 
Pyhtäällä 5 377 sekä Virolahdella 3 487. Yhteensä alueella elää 87 170 henkilöä, joista maaseudulla asuu noin 40 000 
henkilöä ja kaupunkikeskustoissa loput noin 47 000 henkilöä. Saaristoalue on Sepran alueella laaja, sisältäen suurelta 
osin Itäisen Suomenlahden kansallispuiston. Saaristossa asuu vakituisesti yli 400 henkilöä, näistä Haminassa 8, 
Kotkassa 395 ja Pyhtäällä 37. Kotkan saaristoasukkaista 350 asuu sillalla mantereelle liitetyllä Tiutisen saarella.  
 
Kunnista Pyhtää, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat toiminta-alueeseen kokonaisuudessaan, mutta Kotkasta on 
rajattu pois kaupunkikeskustan alueet (liite 2.) Alue on paikalliseen kehittämistyöhön hyvin sopiva ja 
maaseuturahastosta haettava Leader-rahoitus n. 40 000 asukkaan väestöosuudelle sekä alueen kuntien valmius tukea 
Sepran työtä takaavat toiminnan toteutukseen riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. 
 

Hamina on vanha satama- ja varuskuntakaupunki, joka sai kaupunkioikeudet jo vuonna 1653. Kaupungin ydinkeskusta 
mahtuu alle kahden neliökilometrin alueeseen, mutta ympäröivä maaseutu ja saaristo ulottuvat 1 155 km2 alueelle. 
Sepran alueen kuntien maaseututoimen hallinto on keskitetty Haminaan.  
 
Kotkan 950 neliönkilometrin pinta-alasta yli 70 % on merialuetta. Kaupungilla on kaksi kaupallista keskusta, Kotkan-
saari ja Karhulan seutu. Elinkeinorakenne on kokenut suuren muutoksen kuluneen vuosikymmenen aikana. Nyt suurin 
elinkeinosektori on peruspalvelut (sisältäen julkiset palvelut), jonka osuus on noin kolmannes, kun teollisuuden osuus 
on huomattavasti laskenut. Liike-elämän palvelujen, rakentamisen ja kuljetuksen osuudet ovat nousseet.  
 

Miehikkälän 440 km² pinta-alasta 18 km2 on vesistöä. Miehikkälässä on monta kylää, joista keskustana toimii 
Saivikkalan kirkonkylä. Kunnan asukkaista noin kolmannes saa elinkeinonsa alkutuotannosta.   
 

780 km2 saaristo-osakunta Pyhtää sijoittuu Kymijoen suistoon ja sen edustalla olevalle merialueelle, joka on 
olennainen osa Pyhtään maisemakuvaa. Toinen, olennainen maisemaelementti, on jokisuistolle tyypilliset suuret 
suoalueet (Valkmusa) kunnan pohjoisosassa. Pyhtääläisistä yli 60 % saa toimeentulonsa palveluelinkeinoista.   
 

Virolahdella on useita vireitä talouskyliä sekä lukuisia pienempiä kyliä ja kylän osia ominaispiirteineen. Virolahti on 
Suomen kaakkoisin kunta, jossa sijaitsee EU:n ulkorajan merkittävin rajanylityspaikka, Vaalimaa. Kunnan työpaikka-
omavaraisuus on yli 100 % ja suurin osa työllistyy yksityisen palvelutuotannon yrityksissä. Rannikkoa Virolahdella on 
linnuntietä 20 km, mutta rantaviivaa moninkertainen määrä.  
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1. VAHVUUDET, HEIKKOUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT 
 

2.1.  SWOTit 
SWOTit Sepra on tehnyt kahdesta näkökulmasta; tarkastellen alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia 
ja uhkia, mutta myös Leader-paikalliskehittämisen näkökulmasta vaiheessa, jossa ollaan laajentamassa toimintatapaa 
kaupunkialueille sekä vahvemmin myös saaristoon ja kalatalouteen.  
 

Alueen vahvuudet Alueen heikkoudet 

A. monipuolinen meri, joki ja saaristoluonto 
B. Venäjän rajan läheisyys ja historia 
C. maaseudulta lyhyet etäisyydet taajamiin 
D. kehittyvä seudullinen yhteistyö 
E. bio- ja uusiutuva energia innovaatiot 

A. ei suoraa raideliikennettä itään tai länteen  
B. ei yliopistotasoista koulutusmahdollisuutta 
C. vaikea Ikärakenne/huoltosuhde 
D. rakennemuutos puu- ja paperiteollisuudessa 
E. yrittäjyysperinteen puuttuminen 

Toimintaympäristön mahdollisuudet Toimintaympäristön uhat 

A. E18- moottoritie alueen halki lännestä 
itään elinkeinomahdollisuuksineen 

B. matkailuvirtojen kasvu lähinnä Venäjältä 
C. monipuolistuva palvelutarve 
D. monikulttuurisuuden mahdollisuudet 
E. vapaa-ajan asumisen lisääntyminen 

A. raskaan teollisuuden siirtyminen pois  
B. meri- tai muu luontokatastrofi 
C. väestön ikääntyminen 
D. kuntatalouden ongelmat 
E. pääväyliltä sivuun jäävien keskustojen 

hiljeneminen 
 

Vuonna 2014 Loviisa-Hamina ja vuonna 2018 Hamina-Vaalimaa välille valmistuva E18-moottoritie vaatii alueelta 
suuria investointeja ja aktiivista toimintaa, kun alueen läpi kulkevasta kasvavasta matkailijavirrasta halutaan hyötyä. 
Länsi-itä -suuntaisen raideliikenteen puuttuminen vähentää kiinnostavuutta työpendelöintiin pääkaupunkiseudulta tai 
-seudulle.  Tämä hankaloittaa myös suuryritysten sijoittumista alueelle.  Yliopisto-opintojen mahdollisuuden puuttu-
minen puolestaan vähentää nuorten kiinnostusta alueeseen. Kun metsätalous ja siihen linkittyvä suurteollisuus on 
vähentynyt rajusti alueella, on ollut haastava saada syntymään korvaavia työpaikkoja. Kaikilla alueen kunnilla 
huoltosuhde (työssä olevien suhde työelämän ulkopuolella oleviin) on alle 80, joka on valtakunnallisestikin 
tarkasteltuna huono. Nuorten muutto pois alueelta on huolestuttavaa, eikä alueen väkiluvun laskua ole saatu 
kääntymään kasvuksi muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta yli 50 vuoteen.  
 

Sepran alue sijaitsee Venäjän rajan läheisyydessä, meren ja saariston rikastuttaman luontoympäristön keskellä. Tuleva 
E18-moottoritie vähentää raskasta liikennettä mm. Haminan kaupunkikeskustassa ja nopeuttaa liikkumista alueelle 
lähimmiltä metropolialueita lännestä ja idästä. Tämä auttaa työssäkäyntialueen laajenemista pääkaupunkiseudulta 
erityisesti alueen länsiosaan, missä jo kaavoitetaan lisää omakotitaloalueita. Idässä Vaalimaan raja-alue kasvaa ja 
kehittyy nopeasti tarjoten tulevaisuudessa lisää työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Kehittyvän palvelutarjonnan avulla 
alueelle saadaan houkuteltua lisää matkailijoita niin pääkaupunkiseudulta kuin Venäjältäkin. EU-maa Viron rannikko 
on kiinnostava matkailullisesti, sillä sinne matkustaminen vesiteitse ei vaadi Venäjän matkailuun liittyviä viisumeita.  
 

Haminan ja Kotkan keskustat sekä muutamat suuret taajamat varmistavat sen, että monilta alueilta on kohtuulliset 
yhteydet palvelukeskittymiin. Suuren työttömyyden ja ikääntyvän väestön alueella yksityisautoilu ei ole kuitenkaan 
kaikille mahdollista, joten eri tavoin saavutettavissa olevien palvelujen ja toiminnan kehittäminen luo maaseudulle 
elinkeinomahdollisuuksia ja tukee siellä asumista. Monikulttuurisuus tarjoaa pohjan kielitaitoisen ja kulttuureja 
tuntevan työvoiman kouluttautumiseen matkailualalle mikä lisää koulutustarjonnan tarvetta alueella. Ikääntyvän 
väestön palvelutarpeeseen vastaamaan tarvitaan myös uusia palvelun tuottajia, mikä lisää elinkeinomahdollisuuksia.   
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2.2.  Leader-toiminnan SWOT 
 

Leader-toiminnan vahvuudet  Leader-toiminnan heikkoudet 

1. monipuolista kokemusta 1990-luvun lopulta  
2. työssä osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita 

ihmisiä innostamassa muita 
3. avointa ja luotettavaa toimintaa joka ei ole 

yksittäiseen intressiryhmään sidonnaista  
4. kansainvälisestä yhteistyöstä hyviä kokemuksia 
5. positiivinen ja tuloksekas kehittäminen motivoi 

eteenpäin 
6. paikallislehdet kirjoittavat kehittämistyöstä ja 

levittävät positiivisia esimerkkejä alueella 

1. EU-ohjelmakausiin sidottu rahoitus ei tue 
pitkäjänteistä kehittämistä  

2. toimijoiden tunnettuus osin vähäinen kentän 
ja päättäjien parissa 

3. laajalla alueella horisontaalisesti kehittäjinä 
toimivien joukko vielä pieni  

4. paljon sektoritoimijoita, jotka eivät vielä 
riittävästi verkostoituneet keskenään ja 
sektorirajojen yli 

 

Toimintaympäristön luomat mahdollisuudet Toimintaympäristön aiheuttamat uhat 

1. Leader-toimijat täyttävät vaikuttamisvajeen 
päätöksenteon etääntyessä kauemmas  

2. sijaintiin, historiaan ja kulttuuriin liittyviä 
mahdollisuuksia paljon hyödynnettäväksi 

3. uusien rahoitusvälineiden käyttöönotto 
laajentaa toimintamahdollisuuksia 

4. Leader-toiminnan vienti kaupunkikeskustoihin 
murtaa rajoja kaupunkien ja maaseudun välillä 

5. pienyritykset kiinnostuvat aluekehittämisestä 
Sepran toimiessa yhteistyökanavana 

6. kansainvälisyys alueen sijainnin takia 
luontevaa ja sillä pitkä historia 

1. nuorten poismuutto alueelta  
2. valtio- ja kuntatalouden ongelmien 

heijastuminen maaseudun kehittämiseen 
3. päätöksenteon etääntyminen kuntarakenteen 

muuttuessa suuremmiksi kokonaisuuksiksi 
4. kenttätoimijoiden väsyminen 

vapaaehtoistyöhön ja byrokratiaan 
5. rakentamisen ohjaaminen kaavoituksella  

yhdyskuntarakentamisen tiivistämiseksi  
 

 

Leader-toiminnan vahvuuksia ja mahdollisuuksia voidaan paikallisesti hyödyntää tehokkaasti Sepra 2020-strategian 
toteutuksessa. Suurista rakenteellisista ongelmista huolimatta Leader-toiminnassa on hyvä ”positiivisen tekemisen 
meininki”. Vaikka ohjelmakauden 2007–2013 työpaikka ja yritystavoitteet asetettiin aiemman kauden kokemusten 
perusteella maltillisemmin ja realistisemmin, jäätiin tavoitteista hieman, sillä globaaliin talouskriisiin ei ohjelmaa 
laadittaessa osattu varautua. Rohkaisun ja innostamisen avulla alueelle on saatu syntymään pienimuotoista uutta 
yritystoimintaa ja palautteen mukaan Sepran positiivisella ja kannustavalla asenteella on ollut tässä selvä rooli.   
 
Alueiden- ja kansainvälinen yhteistyö tuo kiinnostavan lisän toimintaan. Kansainvälisen yhteistyön kautta erityisesti 
historiaan ja alueen sijaintiin liittyvää matkailua on luontevaa kehittää uusien yhteistyötahojen ja rahoitusvälineiden 
avulla. Matkailun kehittäminen eteni pienin askelin ohjelmakaudella 2000–2006. Ohjelmakaudella 2007–2013 
tavoitteeksi asetettiin saada kehittämistyöhön mukaan kolmas sektori, ja tässä onnistuttiin yli odotusten. Pieniä 
yrityksiä on saatu mukaan yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa, jolloin paikallisverkostot vahvistuvat. Myös 
maaseudun ja kaupunkien välistä toiminnallista rajaa pystytään tulevaisuudessa paremmin häivyttämään. Näillä 
toimenpiteillä kyetään tarjoamaan nuorille työllistymismahdollisuuksia ja kun rakentaminen maaseudulla pidetään 
kaavoituksen kautta mahdollisena, alue houkuttelee nuoria perheineen palaamaan takaisin opintojen jälkeen.  
 
Osaavia ja innostuneita toimijoita on Sepran työssä mukana paljon ja kehittämistyön avoimuus sekä luotettavuus 
positiivisine tuloksineen ovat tuoneet toiminnalle hyvin julkisuutta. Tämä positiivinen kokemus voidaan hyödyntää, 
kun kokeillen lähdetään etsimään alueella parhaiten toimivia lähidemokratiatapoja. Neutraaliksi toimijaksi koettu 
Sepra on tässä hyvä toimija kuntalaisten ja kuntien rinnalla. Koska Leader-toiminnasta on alueella kokemuksia pitkältä 
ajalta, on senioriväestön joukossa paljon sellaisia, joilla on kokemusta Leader-työstä. Seniorit ovat valtava resurssi 
kehittämistyöhön, sillä heillä on intoa, aikaa sekä taitoja viedä eteenpäin yhteisöjen kehittämistoimia. 
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3. SEPRAN TAVOITTEET JA KEINOJA NIIHIN PÄÄSEMISEKSI 
 

Strateginen tavoite 

Ympäristönäkökulman huomioivan elinkeinollisen ajattelun avulla saadaan syntymään pienimuotoista yritystoimintaa 
ja löydetään uudenlaisia tapoja työllistyä, joilla turvataan palveluja ja luodaan uusia.  Toiminnassa luontevasti läsnä 
oleva alueiden- ja kansainvälinen aspekti houkuttelee nuoria mukaan kehittämistyöhön ja palaamaan seudulle sekä 
auttaa maahanmuuttajia integroitumaan yhteisöön. Aluetta kehitetään paikallislähtöisesti niin, että historia, sijainti 
sekä luontoympäristö hyödynnetään innovatiivisesti ja laaja-alaisesti elinvoimaisuuden lähteinä. 

3.1.  Perusteet tavoitteiden asettelulle 
Sepran tavoitteena on tukea Leader-periaattein niin maaseutualueiden, kalataloustoiminnan kuin kaupunki-
keskustojenkin paikallis- ja kansalaistoimijalähtöistä kehittämistyötä. Läpileikkaavia tavoitteita strategiassa on kaksi; 
elinkeinollinen ajattelu sekä nuoret tulevaisuuden rakentajina. Monipuoliseen pienyrittäjyyteen innostamisen ohella 
alueen elinvoimaisuudelle ja kehittymiselle on keskeistä elinkeinollisen ajattelun omaksuminen myös kolmannen 
sektorin toiminnassa. Aiempien ohjelmakausien aikana on tuettu näiden kahden sektorin kehittämistä liian erillisinä, 
eikä yhteistyötä ole asetettu riittävän selvästi yhdeksi toiminnan tavoitteista. Nuorten alueelle jääminen - tai 
palaaminen - on keskeistä elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa, joten heidän osuuttaan toimijoina tai 
hyötyjinä tarkastellaan kaikessa toiminnassa.  
 
Tarkasteltaessa Sepran vuosien 2000–2006 ja 2007–2013 kehittämisohjelmien tavoitteita yrittäjyyden, nuorten ja 
ympäristön osalta sekä niiden toteutumista voidaan todeta, etteivät tavoitteet toteutuneet toivotusti, korjaavista 
toimenpiteistä huolimatta. Palautteen mukaan Sepra on yhteisöllisiä toimia rahoittaen ja työpaikkoja tukien lisännyt 
aktiviteettia ja verotuloja alueen kunnissa, mutta oman arvioinnin mukaan yrittäjyyden osalta on yhä paljon tehtävää.  
Analysoitaessa 2000–2006 tuloksia joudutaan toteamaan, että matkailu ja luonto- painopiste tuli hyvin toteutetuksi, 
mutta ei niin selvästi yrittäjien toimesta kuin oli suunniteltu. Kaudella 2007–2013 nähtiin, että yhteisöjen saaminen 
mukaan matkailun kehittämiseen on onnistumisen kannalta tärkeää ja siksi painotusta on viety selkeämmin 
kolmannen sektorin ja yritysten välisen yhteistyön suuntaan. Kansainvälinen yhteistyö on näiden tavoitteiden 
edistämiseksi koettu hyvin toimivaksi työkaluksi ja tuo selvää lisäarvoa työhön.  
 
2000–2006 painopiste muut palveluyritykset jäi asetetuista tavoitteista. Lähiruoka oli haastava teemana eikä sen 
kehittäminen ollut ongelmatonta. Lähiruoan merkitys alkoi kasvaa kaudella 2007–2013, ja teeman edistäminen on 
lähtenyt todella vauhtiin kauden lopussa. Työtä tulee jatkaa katkeamatta ja alueiden välisen yhteistyön avulla kyetään 
tukemaan verkostoitumista sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen siirtoa. 2007–2013 voitiin jo todeta, että lähiruoan 
ja paikallistuotteiden osalta kehitys ja työpaikkojen luonti oli helpompaa, mutta globaali taloustilanne ei tukenut 
kaikkien mahdollisuuksien täyttä hyödyntämistä. Toisaalta kuntatalouden heikkenevät näkymät pakottavat 
miettimään, miten palveluja ja sitä kautta syntyvää yrittäjyyttä voidaan tukea, ja matkailun yhdistäminen 
palvelutuotantoon lisää uskoa uusien elinkeinomahdollisuuksien löytymiseen. 
 
2000–2006 nuorten saaminen mukaan yritystoiminnan kehittämiseen oli vaikeaa ja vain kolmannes uusista yrityksistä 
oli nuorten. Kuitenkin hanketoiminnan käytännöt mahdollistivat tuolloin kautta 2007–2013 paremmin nuorten 
hankkeet, kun tuen määrältä pieniä toimenpiteitä kyettiin toteuttamaan melko vähällä paperityöllä. Tilanne heikkeni 
selvästi 2007–2013 ja vaikka Sepra otti käyttöön omien jäsenmaksujen jakamisen nuorten miniprojekteille, jäi kausi 
nuoriin asetettujen tavoitteiden osalta alitoteutuneeksi.  
 
Luontoympäristö antaa monia mahdollisuuksia luoda uusia palveluja niin matkailun kuin muiden alojen toimintaan. 
Kauden 2000–2006 tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että maaseudun retkeilykohteet lisääntyivät ja uusia 
palveluja syntyi erityisesti reittien ja taukopaikkojen kohdalla. Saaristoon pääsyä mahdollistettiin yrityshankkeiden 
avulla. Kaudella 2007–2013 toteutui monia elinympäristöä ja asumisviihtyvyyttä sekä matkailuyrittäjyyttä tukevia 
ympäristön kunnostustoimia, jotka Sepran alueella usein kohdentuvat vesistöihin tai ranta-alueisiin. Rikas luonto 
tarjoaa virikkeellisen elinympäristön, jonka ylläpitoon ja kohentamiseen paikalliset yhteisöt tulee saada nykyistä 
aktiivisemmin mukaan. Rannikkoseudun lämpenevät ja vähäjäisemmät talvet muuttavat virkistys- ja 
harrasteympäristöä sekä matkailuyrittäjien toimintaympäristöä. Sepran toiminnassa voidaan paikallisesti etsiä keinoja 
vääjäämättömästi tapahtuvaan ja erityisesti nuoria koskettavaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.  
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SWOTissa nämä heikkoudet ja uhat – yrittäjyyden puute ja nuorten vähenevä osuus - nousevat yhä esiin. Ne 
koskettavat yhteisöjä niin maaseudulla kuin kaupunkikeskustoissa väestön ikärakenteen ja elinkeinomahdollisuuksien 
supistumisen kautta. Siksi strategian painopisteiksi ovat yhä vahvemmin nousseet elinkeinollisuus ja nuoret.   

3.2.  Kohderyhmät eriteltyinä  
Nuorten tulevaisuuden parantamiseksi on jatkettava määrätietoista työtä, mutta osin uudistuvin menetelmin. 
Nuorten on voitava itse yhä enemmän osallistua heihin kohdentuvan toiminnan ideointiin ja suunnitteluun. Nuoria ei 
kiinnosta nykymuotoinen byrokraattinen ja paperisuunnitelmiin sekä -hakemuksiin pohjautuva osin hidas ja jäykkä 
toimintaympäristö. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ja kasvava panostus sosiaalisen median käyttöön sekä 
pienimuotoisen toiminnan mahdollistuminen nähdään nuorten aktivointia helpottavana toimintana.   
 
Naisten innostaminen yrittäjyyteen on tavoite, jota voidaan hyvin edistää strategiaan valittujen painopisteiden avulla. 
Miesten osalta tavoite on luontoon ja historiaan painottuvien lisäelinkeinomahdollisuuksien löytäminen elinkeino-
toiminnan monipuolistamiseksi. Senioreiden mukaan saaminen toimintaan mahdollistaa kehittämistyön resurssien 
riittävyyden. Senioreita kannustetaan myös hyödyntämään alueella syntyvää, monipuolistuvaa palvelutarjontaa. 
Maahanmuuttajien erityisosaamista hyödynnetään luontevana osana yhteisöjen toimintaa.  
   
Kaupunkikeskustojen toimijoille tarjotaan uutena toimintana kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä Kotkassa.  
Kaupunkilaiset voivat hyötyä maaseututoimijoiden pitkästä kokemuksesta ja verkostoitua heidän kanssaan. Keskusta-
asukkaiden mukaantulo toimintaan kehittää Sepraa eteenpäin aluekehittäjänä ja mahdollistaa uusien 
kehittämistapojen syntymisen sekä uuden yhteistyön. Koko alueen kattava paikallislähtöinen strategia mahdollistaa 
kaikille alueen toimijoille uusista ja parantuvista palveluista sekä omaehtoisesta kehittämistoiminnasta hyötymisen.  

3.3.  Painopisteet ja niiden toteutus 
Lähes 2 vuotta jatkuneen laatu- ja strategiatyön aikana aiemmin toteutettua toimintaa on analysoitu, tehtyjä SWOTeja 
tarkasteltu ja eri tilaisuuksissa toistuvasti esiin nousevia ideoita kasattu luonteviksi kokonaisuuksiksi – painopisteiksi - 
niin, että ne vastaavat SWOTien heikkouksiin ja uhkiin hyödyntäen vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Toteutuksessa 
huomioidaan koko ajan läpileikkaavat tavoitteet, joten nuoria ja elinkeinollisuutta ei eritelty omiksi painopisteikseen.  
 

Kunkin painopisteen kohdalla on ensin määritelty 8-10 painopisteen kehittämistä edistävää keskeistä tuotosta ja sitten 
kasattu toimintaa käytännössä eteenpäin vieviä toimenpide-esityksiä. Esityksistä muodostuu Toimintasuunnitelma, 
jota vuosittain täydennetään aktivointi- ja viestintäsuunnitelmalla sekä päivitetään hallituksen linjausten mukaisesti ja 
aikataulutetaan Vuosikalenteriin. Valmistelutyön yhteydessä on kartoitettu yhteistyökumppaneita esitysten 
toteutukseen. Koulutustoimet yhteistyötahoineen on kirjattu vihreällä eikä toimia ole uudelleen koottu strategian 
lopusta löytyvään Laatutyö ja osaamisen kehittäminen -kohtaan. Viiden yhteisen mittarin lisäksi kullekin painopisteelle 
löytyy siihen erityisesti sopivia mittareita. Visio kuvaa tavoitteellista tilaa vuonna 2020.   
 

3.3.1. PAINOPISTE 1: luonto ja historia osana matkailutoimintaa 
 

 luontopolkujen ja pyöräilyreittien kehittäminen sekä ylläpito osaksi yhteisöjen toimintaa 

 suoalueet uusien luontomatkailukokemusten lähteenä 

 Venäjän rajan läheisyys matkailu- ja palvelutuotteissa 

 kirkot ja vanhat rakennukset tarinoineen osaksi paikallista matkailutarjontaa  

 paikalliset tapahtumat ja tarinat käynnistämässä kylämatkailua  

 kalastajat mukaan rannikon ja saariston matkailutarjonnan laajentamiseen 

 yhteisöt ja yksittäiset ihmiset paikalliskontakteiksi matkailupalveluissa 

 vuodenajat uudistavana voimavarana matkailu- ja palveluelinkeinojen kehittämisessä 
 

Esimerkkejä toimenpiteistä  
- osaamista reittien suunnittelussa ja ylläpidossa lisätään yhteistyössä alan organisaatioiden kanssa 
- hyviä käytäntöjä ja kokemuksia tuodaan alueelle muualta Suomesta ja ulkomailta 
- kolmannen sektorin roolia nostetaan ja kehitetään palvelutuotannossa koulutuksella  
- nuorten ja ikäihmisten yhteisen toiminnan avulla siirretään tarinoita ja paikalliskokemuksia eteenpäin  
- esitellään uusia kierrätystapoja, järjestetään tavaroiden vaihtopäiviä ja tuetaan kierrätysmateriaaleista 

valmistettujen tuotteiden luomista  
- saariston kiinnostavuutta sekä saavutettavuutta parannetaan pienillä investoinneilla sekä kehittämistoimin  
- kalastuselinkeinon ja muun palvelutuotannon yhteensovittamista sekä kehittämistä rinnakkain tuetaan  
- alueen historiallisia rakennuksia hyödynnetään tapahtumien järjestämisessä 
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- paikalliset yhdistykset ja yrittäjät toimivat oppaina sekä tarinankertojina elämyspakettien toteutuksessa:  
 

Yleiset kriteerit Lisäkriteerit 

Toiminnan toteutuksessa on mukana ainakin kaksi 
paikallista toimijaa  

Toiminta hyödyntää alueen historiaa 
(historiaan pohjautuva uusi tapahtuma (k/e)) 

Toiminta on pienimuotoista Toiminta lisää 3. sektorin valmiuksia palvelujen 
tuottamiseen 

Toimenpide sisältyy toimijan pidemmän aikavälin 
kehittämissuunnitelmaan 

Toiminnalla parannetaan saariston saavutettavuutta 

Toiminnan tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu 
painopisteen teemaan 

Toiminta tuo yhteen nuoret ja ikäihmiset 

Toiminnan avulla säilytetään tai luodaan uusia 
työpaikkoja 

Toiminnalla parannetaan yhteisiä kokoontumistiloja tai 
alueita 

Toiminnan toteutuksessa on mukana alueen nuoria Toiminnalla edistetään kierrätystä 

Painopisteen osuus maaseuturahoituksesta noin 40 %.  

Visio 2020 
 

Alueella on uusia ja hyvin ylläpidettyjä luontopolkuja ja pyöräily- sekä vaellusreittejä, joiden rakentamisessa on 
hyödynnetty luontoympäristöä – mm. jokivarsia ja suoalueita - sekä historiaa palvelutarjonnan aikaansaamiseksi. 
Yleisten alueiden hoitaminen ja säilyttäminen virkistyskäytössä on tuonut varainhankintatuloa kolmannelle sektorille 
tai lisätuloa yritystoimintaan. Monipuolistuneet yhteydet mantereelta lähisaariin mahdollistavat merialueesta 
nauttimisen sellaisille, joilla ei ole omaa venettä sekä mahdollistavat matkailullisen kehittämisen.   

Nykyiseen ja vanhaan rajaan liittyvä historia tsaarin ajan kesänviettopaikkoineen toimii vetonaulana venäläisille 
matkailijoille. Kielitaitoiset nuoret sekä hyvin yhteisöön integroituneet maahanmuuttajat työllistyvät enenevässä 
määrin matkailupalvelujen parissa. Kalasatamiin eri puolelle aluetta on syntynyt matkailutoimintaa ja palveluita siinä 
määrin kuin nämä toiminnat ovat olleet yhdistettävissä. Matkailupaketteja tuotetaan yhteistyössä kyläyhdistysten, 
yritysten, elinkeinoyhtiöiden ja kuntien kesken hyödyntäen ja laajentaen Sepran COMCOT-kokemuksia.  

Alueelle on syntynyt eri teemoja ja vuodenaikoja hyödyntäviä palvelu- ja matkailukohteita. Osa-aika- ja kausi-
työllistyminen tukee nuorten muuttoa alueelle. Tapahtumissa hyödynnetään vanhoja tehdas- ja varuskunta-alueita.  

 
 

3.3.2. PAINOPISTE 2: paikallisyhteisöt ja elävät kylät 
 

 päätöksentekoon vaikuttaminen asumisen säilymiseksi mahdollisena kaikkialla maaseudulla 

 yhdistysten liiketoiminnan sekä sosiaalisen yrittäjyyden tutuksi tekeminen  

 nuorten erityistaitojen hyödyntäminen perinteiden siirtämisessä sukupolvelta toiselle  

 harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen etsiminen nuorille ja maahanmuuttajille kylien yrityksistä ja yhdistyksistä  

 maahanmuuttajien ja kantaväestön kanssakäymisen edistäminen toiminnallisin keinoin 

 kanavien luonti maaseutu-, kaupunki- ja saaristoalueiden yhdistysten yhteistyölle 

 tiedon tuonti paikallisista energiantuotantovaihtoehdoista yhdistyksille esimerkkien avulla  

 yhdistysten ja yritysten ohjaaminen kohti energian kulutuksen hillintää ja energiansäästöä 

 seutukunnallisen kyläasiamiesresurssin hankkiminen alueen kylien ja yhteisöjen toimintaa vahvistamaan 
 

Esimerkkejä toimenpiteistä  
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- kyläkaavojen tekoa käynnistetään ja tarjotaan siihen liittyvää koulutusta sekä tuetaan kaavojen tuomista 
osaksi kuntien maankäytön suunnittelua 

- nuorille sekä maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuuksia löytää työelämään tutustumis- ja 
harjoittelujaksoilla paikkoja maaseudun yhdistyksissä ja yrityksissä 

- kehitetään Sepran nuorisotiimin toimintaa tukemaan nuorten osallistamista kehittämis- ja hanketoimintaan 
- lähidemokratiaa ja osallistavaa päätöksentekoa tehdään tutuksi pilottien avulla ja toimijoiden osaamista 

lisätään koulutuksella  
- tapahtumien järjestämisessä etsitään nuorille ja maahanmuuttajille tehtäviä, joiden avulla heitä sitoutetaan 

yhteisöjen toimintaan 
- tuetaan teematapahtumien järjestämistä eri alueiden toimijoiden yhteistyönä 
- tuetaan käytännönläheistä toimintaa, jolla tuodaan esiin esimerkkejä kulutuksen hillitsemiseksi ja energian 

säästämiseksi erilaisissa yhteisöissä 
 

Yleiset kriteerit Lisäkriteerit 

Toiminnan toteutuksessa on mukana ainakin kaksi 
paikallista toimijaa  

Toiminnalla tuetaan asumista kylissä 

Toiminta on pienimuotoista Toiminnalla tähdätään työharjoitteluun tai työpajaan 
pääsemiseen 

Toimenpide sisältyy toimijan pidemmän aikavälin 
kehittämissuunnitelmaan 

Toiminnalla lisätään asukkaiden tietojen ja taitojen 
kehittymistä 

Toiminnan tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu 
painopisteen teemaan 

Toiminnalla tähdätään kulutuksen vähentämiseen 

Toiminnan avulla säilytetään tai luodaan uusia 
työpaikkoja 

Toiminnalla edistetään teematapahtumien syntymistä 

Toiminnan toteutuksessa on mukana alueen nuoria Toiminnan toteutuksessa on mukana maahanmuuttajia 

Painopisteen osuus maaseuturahoituksesta noin 30 %.  
  

Visio 2020 
 

Kyliä ja yhteisöjä on kehitetty niiden erilaisten lähtökohtien pohjalta entistä vahvemmiksi ja omaleimaisemmiksi. 
Peruspalvelut ovat eri lailla, esim. teknologian avulla, saavutettuina säilyneet asukkaiden ulottuvilla, jolloin asuminen 
maaseudulla on nuorille perheille kiinnostava vaihtoehto. Kolmannen sektorin monipuolistuneet mahdollisuudet 
palvelutuotannossa ovat luoneet täydentäviä työpaikkoja ja toimintaa alueille. 
 
Erilaisista verkostoista, laaja-alaisista toimijoista ja eri-ikäisistä ihmisistä koostuvien paikallisyhteisöjen aktiivisuus on 
luonut monipuolista toimintaa kylille. Syrjäkylien leikki- ja kohtaamispaikat tarjoavat sosiaalista toimintaa paitsi 
nuorille myös senioriväestölle sekä syrjäytymisvaarassa oleville väestöryhmille. Maahanmuuttajien ja 
ulkopaikkakuntalaisten kesävieraiden mukaantulo toimintaan rikastuttaa yhteisöjen elämää ja monipuolinen toiminta 
tarjoaa pienimuotoisia työllistymismahdollisuuksia. 
 
Nuoret ovat kehittäneet paikkoja ja mahdollisuuksia tarjota myyntiin itse tekemiään tuotteita ja nuorten vetämiä 
kesäkahviloita on toiminnassa tyhjissä kiinteistöissä. Kierrätys ja tietoisuus uudenlaisista yhteisistä energiaratkaisuista 
ovat auttaneet energiankulutuksen hillitsemisessä ja tuoneet lisäelinkeinomahdollisuuksia. 
  

 
 

 

3.3.3. PAINOPISTE 3: yrittäjyys ja paikallistuotteet 
 

 moniala- ja osa-aikayrittäjyys luo maaseudun yrittäjille tulomahdollisuuksia ja mahdollistaa maalla asumisen 
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 matkailijoille tarkoitetut palvelut vastaavat alueen kysyntään  

 majoituspalveluita syntyy muun toiminnan oheen ja päinvastoin 

 maataloustuotteiden pienimuotoinen jalostaminen, jalosteiden markkinointi ja myynti kuluttajille sekä lähi- ja 
luomuruoan tuottaminen ja valmistaminen tukevat maaseutuyrittäjyyttä  

 tilamyynti ja kylätorit parantavat lähiruoan saatavuutta alueella  

 kalasta tulee jalostamalla osa rannikkoseudun lähituotekirjoa 

 metsän- ja luonnontuotteiden parempi hyötykäyttö sekä biotalous synnyttävät uusia lisätyömahdollisuuksia 

 käsityö- ja tarvetyökaluperinteiden siirtäminen 2000-luvulle näyttäytyy uusina taitoina ja tuotteina 

 kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden hyödyntäminen sekä tarjonta lisääntyvät alueella 

 erilaisin kokeiluin ja yhteistyöverkostoin tuetaan uudenlaisen yritystoiminnan syntymistä alueelle 
 
Esimerkkejä toimenpiteistä  

- yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien innostaminen sekä tukeminen toiminnan käynnistämiseksi sekä 
yrittäjyysosaamisen lisääminen 

- tuodaan esimerkkejä osa-aika ja kausityöllistymisestä sekä sosiaalisesta yrittäjyydestä teematyöpajojen avulla 
sekä tarjotaan näihin liittyvää koulutusta  

- Sepran teemaryhmien roolin terävöittäminen ja osaamisen lisääminen koulutusten avulla 
- tuotteiden testaus- ja markkinointikanavien tarjoaminen uusille toimijoille 
- uusien paikallisten myyntitapahtumien luominen, verkostot sekä nettimarkkinointi 
- kalastajien osaamisen lisääminen jalostuksen ja yrittäjyystaitojen osalta 
- kohdennettu sekä laaja tiedotus 

 

Yleiset kriteerit Lisäkriteerit 

Toiminnan toteutuksessa on mukana ainakin kaksi 
paikallista toimijaa  

Toiminnalla innostetaan yrittäjyyteen 

Toiminta on pienimuotoista Toiminnalla monipuolistetaan pienyrittäjien toimintaa 

Toimenpide sisältyy toimijan pidemmän aikavälin 
kehittämissuunnitelmaan 

Toiminnalla tuetaan sosiaalista tai yhteiskunnallista 
yrittäjyyttä 

Toiminnan tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu 
painopisteen teemaan 

Toiminnalla luodaan uusia myyntitapahtumia  

Toiminnan avulla säilytetään tai luodaan uusia 
työpaikkoja 

Toiminnalla tuodaan esiin osa-aika tai 
kausityöllistymistapoja 

Toiminnan toteutuksessa on mukana alueen nuoria Toiminnalla edistetään tuotteiden jalostusta 

Painopisteen osuus maaseuturahoituksesta noin 30 %.  
 

Visio 2020 
 
Lisäarvoa lähiruualle on saatu tiedotuksella ja ravintoloiden sekä kauppojen esiin nostamilla tuotteilla. Kala on 
mielletty kuluttajien sekä ravintoloitsijoiden parissa lähiruoaksi. Luonnontuotteista on hyötyä paitsi taloudellisesti, 
pienimuotoisena lisäansiotyönä, myös luontevana väylänä luoda kontakti lähiluontoon. Käsityö- ja 
tarvekäsityöperinteitä on säilytetty sekä siirretty lapsille ja niiden arvostus on noussut.  
 

Alueella järjestetään Maaseutumarkkinat, minkä lisäksi paikallistuotepuodit, pienet kylätorit ja myynti nettiportaalin 
kautta ovat keinoja, joiden avulla tuotteita on tuotu kuluttajien ja matkailijoiden ulottuville niin alueella kuin sen 
ulkopuolellakin. Innovatiivisuus, biotalous ja kierrätysmateriaalit ovat luoneet uusia paikallistuotteita ja tapahtumia.  
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4. ALUEIDEN- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  

4.1. Alueidenvälinen yhteistyö lisääntyy 
Sepran toiminnassa alueiden välinen yhteistyö on säännöllisintä Kaakkois-Suomen ELY-keskusalueen Leader-ryhmien 
Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin, Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistyksen sekä Pohjois-Kymen Kasvun kanssa. Lounais-
Suomessa sijaitsevan Ykkösakselin kanssa yhteistyö painottuu ympäristöasioihin. Rannikoalueen SILMUn ja 
Pomovästin kanssa yhteistyö vahvistuu ESKO-kalatalousohjelman kattaessa kaikkien kolmen ryhmän alueen.  
 
Alueidenvälistä yhteistyötä toteuttavat kokonaisuudet: 

 Laaja viestintäyhteistyö lisää Leader-toiminnan ja Sepran tunnettuutta alueella sekä valtakunnallisesti  

 Kaupunkikeskustojen toimijoiden välinen yhteistyö innostaa toimintaan ja tukee hyvien kokemusten vaihtoa 

 Ympäristötietoisuuden lisääminen tuo mukanaan ympäristönäkökulman huomioimisen toiminnassa  

 Suomenlahden saariston ja kalataloustoiminnan perinteiden keruu sekä esille tuonti lisäävät virkistys- ja 
elinkeinomahdollisuuksia 
 

Esimerkkejä toimenpiteistä  
- viestintäyhteistyö Leader-brändin tunnettuuden lisäämiseksi  
- viestintä paikalliskehittämisestä ja tuloksista eri alueilla 
- kansalaistoimijalähtöisen kehittämistyön käynnistäminen Kotkan keskustan toimijoiden ja muiden 

kaupunkien kesken 

- ympäristö- ja perinnemaisemayhteistyö tuo ympäristöasiat lähemmäs kylien arkea 
- rannikkoseudun perinteiden kerääminen talteen ja siirtäminen seuraaville sukupolville talkootyön, 

koulutusten ja tiedotusyhteistyön avulla 

4.2. Kansainvälinen toiminta kohdentuu yhä lähialueille 
Sepran sijainnista ja alueen historiasta johtuen suurin kiinnostus kansainväliseen toimintaan kohdistuu Viroon ja 
lähinnä sen pohjoisosiin, jotka sijaitsevat Sepran alueen eteläpuolella, Itäisen Suomenlahden rannikolla. 
Vuosituhannen alussa käynnistynyt yhteistyö virolaisen Kodukantin kanssa on laajentunut Leader-ryhmiin sekä muihin 
toimijoihin myös kauempana Viron etelä- ja länsiosissa.  
 
Interreg IV A -ohjelman avulla Sepra oli mukana luomassa kestävän kehityksen mukaista yhteisölähtöisen matkailun 
kehittämistyökalua COMCOTia yhteistyössä Tartton Maayliopisto EMÜn ja Seinäjoen Ruralia-instituutin kanssa. 
Mukana kehittämistyössä olleella Võrtsjärven alueella toimii kalatalousryhmä, joten yhteistyö on hyvin monipuolista.  
Venäjän rajaan ulottuvana ryhmänä kiinnostus yhteistyöhön itärajan yli on luonnollista. Yhteistyö on kohdentunut 
Laatokalle ja Aunukseen perustetun ”paikallisen aloitteen ryhmän” kanssa on jo toteutettu Leader-rahoitteinen 
nuorisohanke. Yhteistyötä aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin ja kohdealueina ovat myös Viipuri sekä Pietari.  
 
Kansainvälisen toiminnan kautta paikalliseen kehittämistyöhön saadaan lisäarvoa uusien kokemusten ja hyvien 
siirrettävien käytäntöjen muodossa. Käynnistyneeltä kansainväliseltä Green care -yhteistyöltä odotetaan paljon.  
Omien hyvien kokemusten sekä osaamisen siirto on osa Leaderin vastavuoroista toimintaa, ja tähän Seprassa ollaan 
resurssien puitteissa valmiita, kauemmaksikin. Toiminnan nähdään keskittyvän seuraaviin kokonaisuuksiin: 
 

 Matkailu- ja paikallistuoteverkostojen vahvistaminen ja laajentaminen 

 COMCOT -työkalun vienti eteenpäin Virolahdella ja Pyhtäällä sekä tarjoaminen muihin kuntiin, lisäten 
nuorten osallisuutta koulutusta tarjoamalla. 

 COMCOT -työkalun tarjoaminen kollegaryhmien alueille 

 sisävesi- ja jokimatkailun kehittäminen Leader- ja kalatalousryhmäyhteistyönä   

 kulttuuri- ja kansalaistoimijayhteistyön käynnistäminen Viipurin tai Pietarin alueella 

 nuoriso- ja matkailuyhteistyön edistäminen Laatokalla, erityisesti Aunuksen toimijoiden kanssa 

 Green Care -teemaan ja matkailuun liittyvän yhteistyön kehittäminen koulutuksen avulla 

 vaihto- ja työkokeilutoiminnan käynnistäminen nuorten kanssa mahdollisesti EU:n ulkopuolella 
 

Esimerkkejä toimenpiteistä  
- yhteiset opintomatkat ja koulutukset sekä sukupolven vaihdokseen ja nuorten yrittäjyyteen tähtäävät toimet 
- yhteisölähtöisen kestävän kehityksen matkailun kehittäminen edelleen, uusien työkalujen tuonti toimintaan 

mukaan sekä sosiaalinen yrittäjyys 
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- yhdistysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinotoimijoiden tuominen yhteen sekä kansainvälisyysosaamisen 
lisääminen yhteisten työpajojen, koulutusten ja opintomatkojen avulla 

- Venäläisen kansalaisyhteiskuntatietämyksen lisääminen työpajojen ja yhteistyötapaamisten avulla 
- kiinnostuksen lisääminen ja valtakunnallisen tiedon sekä kokemusten jalkauttaminen alueelle 
- painopisteiden tavoitteiden toteuttaminen kansainvälisen toiminnan kautta 

 

Visio 2020 

Alueidenvälinen työ on Sepran alueella vahvistanut toimijoiden osaamista, sillä hyviä toimintatapoja on yhteistyön 
myötä siirtynyt eri aloilta tukemaan alueen kehittämistä. Viestintäyhteistyön ja yhteisen Leader-brändin kautta 
tietoisuus Leader-työstä on levinnyt kaikkialle alueella.  Kansainvälisyyden avulla kehittämistyöhön on saatu mukaan 
joukko aktiivisia nuoria, joilla on verkostoja eri maiden nuorten kanssa. Matkailu- ja palveluelinkeinojen 
kehittämisessä kansainvälinen yhteistyö näkyy tuotteissa, joissa on hyödynnetty raja-alueen historiaa yli meren. 

  

 

5. SAARISTO JA KALATALOUSTOIMINTA OSANA SEPRAN TOIMINTAA 
 
Sepran toiminta-alueeseen liittyy kiinteästi saaristo, jossa on paljon aktiivisesti toimivia yhteisöjä. Monet näistä ovat 
kehittäneet Leader-rahoituksen turvin saariaan jo vuosituhannen alusta. Saaristopoliittisen ohjelman tavoite saada 
lähiruokana pyydystetylle kotimaiselle kalalle uutta arvostusta sisältyy niin Sepra 2020 -strategiaan kuin ESKO-strate-
giaankin. Sepra jatkaa rannikolla Virolahdelta Hankoon toimivan ESKO-kalatalousryhmän kauden 2014–2020 
hallinnoijana Sepran, ESKOn ja alueen Leader-ryhmien Pomovästin sekä SILMUn hallitusten yhteispäätöksellä. 
Järjestämällä säännöllisesti tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia eri puolella aluetta tiivistetään yhteistyötä ESKO-alueen 
Leader-ryhmien ja kalatalousryhmän kesken.  
 
Kalastajat ovat tuotantokeskeisiä eikä markkinointiin ole usein resursseja tai taitoja. Perusedellytys elinvoimaisen 
saariston olemassaololle on kuitenkin pysyvä ja kehittyvä elinkeinotoiminta. Jotta kehittämistyöhön saadaan uusia 
näkökulmia, tulee toimintaan saada mukaan uusia yhteistyötahoja. Kalasatamien kehittämistä monipuolisiksi rannikon 
keskuksiksi jatketaan alueella. Seuraavat kokonaisuudet tukevat tavoitteiden toteutumista. 
 

 Lähialueen kuluttajille sopivia tuotteita jalostetaan perinteisen lisäksi uudellakin tavalla ja tähän liittyvän 
osaamisen lisääntymistä tuetaan sekä nostetaan ns. toisarvoisen kalan arvostusta  

 Saaristosta tuotetaan markkinoille muutakin kuin kalatuotteita  

 Kalastusmatkailuun liittyviä elinkeinomahdollisuuksia tuetaan niin rannikolla kuin saaristossa 

 Puolustusvoimilta vapautuvien tilojen hyötykäyttöä saaristossa tuetaan paikallisyhteisöjen toimesta  

 Venäjän rajan läheisyyttä ja Viroon liittyviä kauppaperinteitä tuotteistetaan matkailullisesti 

 Tuetaan kalastajien, pienyrittäjien sekä yhdistysten toiminnallisten verkostojen syntymistä 

 Etsitään yhteistyöhön ihmisiä ja yhdistyksiä sekä yrityksiä oman alueen ulkopuolelta 

 Ideoidaan kalasatamiin matkailun ohella muuta yrittäjyyttä tukevaa toimintaa 

 Lisätään saariston ja rannikon asukkaiden ympäristötietoisuutta Suomenlahden tilasta ja sen suojelusta 

 Tuodaan nuorille esiin saaristossa ja kalataloudessa olevia työllistymismahdollisuuksia 
 

Esimerkkejä toimenpiteistä  
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- tarjotaan kalastajille apua jalostukseen ja markkinointiin liittyvässä osaamisessa sekä ns. ”gourmet-kalojen” 
tuotteistamisessa 

- etsitään saaristosta muita kuin kalatuotteita ja niiden markkinoinnista ja ”brändäyksestä” kiinnostuneita 
tahoja edistämään tuotteiden saantia markkinoille 

- hyödynnetään saaristo- ja vesistömatkailua vetovoimatekijänä lähinnä ulkomaisille turisteille 
- nostetaan esiin alueen historiaan ja Venäjän rajan läheisyyteen sekä Sepra-kauppaan liittyviä tarinoita 

tuotteiden ja matkailun kehittämisessä 
- innostetaan yhteisöt mukaan tukemaan puolustusvoimilta vapautuvien tilojen hyötykäyttöä  
- vahvistetaan eri toimijaryhmien voimavaroja useamman toimijan yhteisten hankkeiden ja koulutuksen avulla 

sekä tuodaan alueen ulkopuolelta toimijoita mukaan uusien toimintatapojen löytämiseksi 
- viedään kulttuuri- ja harrastetoimijoita sekä käsityöalan yrittäjiä tutustumaan kala- ja vierassatamiin 
- esitellään saaristoa ja kalataloustoimialaa nuorille ammatinvalinta- ja koulutustilaisuuksissa 
- tuetaan toimintaa, jolla vähennetään roskaantumista ja pienveneilyn negatiivisia vaikutuksia saaristossa 

  

Visio 2020 

Sepran alueen saaristo on elinvoimainen ja siellä hankkii elantonsa vähintään yhtä monta kalatalouspuolen yrittäjää 
kuin ohjelmakauden alussa. Matkailuelinkeinoon liittyvä yrittäjyys on kausiluonteista mutta kaudet ovat pidentyneet 
ja alalla toimii uusia osa-aikaisia yrittäjiä. Yhdistysten toimintaan on tullut elinkeinollisia osioita, jotka tukevat 
saariston matkailullista toimintaa.  

Alueella on muutama uusi gourmet-kalatuote, joiden lisäksi saaristossa tuotettuja lähituotteita on saatavissa 
satunnaisten markkinoiden ja tapahtumien ohella myös paikallistuotepuodeista tai nettimyynnistä. Nuoret osallistuvat 
kehittämistyöhön ja vanhoja saariston perinteitä on saatu tallennettua ja siirrettyä sukupolvien välillä eteenpäin. 

Kuvat Jukka Hakala 

     
                                                                                          

6. KAUDEN UUSI AVAUS:  

kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkikeskustoissa 
 
Kotkan ja Haminan keskusta-alueilta saatu viesti kertoo toimijoilla olevan kiinnostusta ja voimavaroja lähteä mukaan 
kansalaistoimijalähtöiseen alueiden kehittämistyöhön Leader-toiminnan avulla. Keskeiset kehittämisajatukset ovat 
samankaltaisia maaseutualueiden kanssa. Kuitenkin maaseudulla kannetaan enemmän huolta palvelujen ja työ-
paikkojen sekä nuorten vähenemisestä, kun taas keskustoissa kaivataan maaseudulla vahvana elävää yhteisöllisyyttä. 
Keskustoissa halutaan madaltaa aitaa maaseudun ja kaupungin välillä sekä lisätä arkipäivän kontaktia luontoon. 
 
Sepran näkökulmasta yhteistyön ja yhteisen toiminnan mahdollistaminen alueiden välillä on tarpeen ja hyödyttää 
toiminta-aluetta kokonaisuudessaan. Suuri osa asukkaista vaikuttaa työn tai vapaa-aikansa puitteissa kummallakin 
alueella, joten raja ei käytännössä ole niin selvä kuin millaisena se rahoitusvälineiden karttarajauksissa näyttäytyy. 
   
Strategian painopisteet toteutuvat kaikki myös keskustojen toiminnassa. Ne tukevat hyvin Kymenlaakson 
maakuntaohjelman 2014–2017 painopistettä Vetovoimainen Kymenlaakso niin kohderyhmien kuin toimenpiteiden 
osalta. Vuoteen 2030 ulottuvaa Maakuntasuunnitelmaa strategia tukee erityisesti Laadukas, puhdas ja viihtyisä asuin- 
ja toimintaympäristökohdan osalta.   
 
Keskusta-alueilla on noussut Sepran järjestämissä kyselyissä ja tapaamisissa esiin kolme selkeää kokonaisuutta, joiden 
avulla kansalaistoimijalähtöistä toimintaa voidaan käynnistää. 
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 Yhteisöllisyyden ja virkistystoiminnan edistäminen 

 Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen 

 Monikulttuurisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Esimerkkejä toimenpiteistä  

- kaupungin eri alueille perustetaan kaupunginosatoimikuntia ja -yhdistyksiä tai siellä jo toimivat tahot 
muodostavat alueverkostoja, joiden toiminnan kehittämiseen tarjotaan koulutusta 

- alueilla järjestetään paikallisiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin liittyviä tapahtumia 
- lapsille ja nuorille tuodaan toiminnallisesti esiin kaupunkiluonnon ja ympäristönsuojelun merkitystä 
- saaristoa ja kalastusta esitellään lapsille ja nuorille sekä siirretään samalla ikäihmisten kokemuksia ja muistoja 

alueen perinteistä eteenpäin   
- nuoria kannustetaan käytännöllisellä toiminnalla mukaan oman alueen toimintaan, tarjoamaan omaa 

osaamista ja näin sitoutumaan alueen kehittämistyöhön 
- ikääntyvien maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden varmistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi 

luodaan ”linkkejä” kantaväestön senioreihin 
 
 

Visio 2020  
 

Maahanmuuttajilla ja kantaväestöllä on luontevaa yhteistyötä nykyistä enemmän yli maaseutu- ja kaupunkirajojen 
sekä eri ikäluokkien.  Syrjäytymisvaarassa oleville on löydetty mielekästä tekemistä pitämään heidät mukana yhteisön 
toiminnassa. Senioriväestöstä ja lisääntyvästä omaishoitajien joukosta huolehditaan lähiyhteisössä. Omaehtoisen 
toiminnan lisäämisen ja esteettömän liikkumisen puitteita on parannettu.  
 

Kaupunginosissa ja eri alueilla on laadittu yhteisiä tahdonilmauksia eli kansalaistoimijalähtöisiä toimintasuunnitelmia, 
joiden tekemiseen kaikilla on ollut mahdollisuus ja joiden toteuttamiseen kaikki voivat osallistua ja aktiivisimmat 
sitoutuvat. Yhteisöllisyys sekä vastuunotto oman alueen hyvinvoinnista ja ympäristöstä on lisääntynyt. Kaupunkien eri 
osat – syrjäisemmätkin - löytävät oman roolinsa ja vahvuutensa. Paikallisuus ja alueidentiteetti näkyvät toiminnassa 
sekä syntyvissä palveluissa ja tuotteissa.   
 

  
 

 
Kotkan keskustan kehittämistyö toteutetaan ESKO tapaan. ESKO toimii osana Sepran organisaatiota toteuttaen 
ohjelmaansa rahoituskehyksensä puitteissa hallituksen toimiessa itsenäisesti, mutta osin Sepran hallitukseen 
linkitettynä ja rinnakkain. Kun toiminta toteutetaan Sepran maaseututoiminnan kanssa, voidaan toimintoja sovittaa 
yhteen niiltä osin, kun niiden katsotaan tehokkaimmin vievän paikallislähtöistä kehittämistä koko alueella eteenpäin. 
Samalla käytössä on Sepran eri osa-alueiden asiantunteva henkilöstö. Koska maaseutu-, kaupunki- ja kalatalous - 
strategioita toteutetaan saman organisaation kautta, on toiminta sujuvaa ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut jäävät 
hyvin kohtuullisiksi. 
 
Kaupunkitoiminta käynnistetään kauden alussa aktivointihankkeella, johon haetaan maakunnan kehittämisrahaa. 
Hankkeessa toimijoita kannustetaan mukaan omaehtoiseen kehittämistyöhön ja yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja 
pienyrittäjien kanssa laaditaan Toimintasuunnitelma vuoteen 2020. ESR:sta (7. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 
torjunta) haetaan seuraavaksi hanketta, jonka aikana perustetaan Sepran osaksi kolmikantainen kaupunkijaosto, 
verkostoidutaan muiden kaupunkitoimijoiden kanssa, tutustutaan maaseudulla toteutettavaan toimintaan ja luodaan 
verkostoja alueiden kesken sekä tarjotaan hankehaku- ja toteutuskoulutusta.  
 
Toimintasuunnitelman toteuttamista tuetaan pienten hankkeiden avulla ja toimijoita opastetaan löytämään eri 
rahoituslähteitä kehittämistyön toteuttamiseksi. Samanaikaisesti tuetaan maaseudun ja keskustan nuorten sekä 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kotkansaari1.jpg
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maahanmuuttajien yhteistoimintaa eri rahastojen samansuuntaisilla hankkeilla, joilla mahdollistetaan yhteisten 
toimenpiteiden toteutus. Yhteisöllisyyden mittaamiseksi vaaditaan yksityisen rahoituksen lisäksi myös talkootyön 
kertymistä. Hankkeiden aikana kaupunkijaoston toiminta vakiinnutetaan osaksi Sepran toimintaa.   
 
Lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia pilotoidaan samanaikaisesti yhden kaupungin ja yhden maaseutukunnan 
alueella, jolloin nähdään, miten toiminta onnistuu erikokoisilla alueilla. Sepralla on hyvät verkostot toiminnan 
tuomiseksi alueelle ja käytännön kokemusta omaavien asiantuntijoiden saamiseksi mukaan työhön.  

7. STRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI  
 
Maaseutualueiden – kuten myös kaupunkien ja kalatalouspuolen - kehittämistarpeita on tarkasteltu monilla tavoin 
uutta strategiaa laadittaessa. Sepran aiempien kehittämisohjelmien tavoitteita ja toteutumista analysoimalla on 
löydetty toimintaa, jota alueella tulee yhä määrätietoisesti tukea ja kehittää. Lukuisissa, vuodesta 2011 lähtien eri 
kohderyhmille järjestetyissä tilaisuuksissa (liite 3) joihin osallistui lähes 500 ihmistä, on kerätty toimijoiden näkemyksiä 
siitä, mitä alueella vuosina 2014–2020 tulisi tehdä.  
 
Sepra 2020 -strategiarunko on ollut kaikkien kommentoitavana www.seprat.net -sivuilla syksystä 2012 lähtien. 
Erityisesti nuoria ajatellen asiaa on tuotu esiin Sepran Facebook-sivuilla. Kuntien ja sidosryhmien edustajien kanssa 
keskusteluja on käyty enemmän prosessin loppuvaiheessa, kun heiltä on pyydetty näkemyksiä ja kommentteja sekä 
tehty ohjelmien yhteensovitustyötä. Yhteensovitusta on tehty oman ELY-keskuksen sekä kollegaryhmien kanssa, ja 
vuoden 2013 aikana maakuntaliiton kanssa lähinnä liittyen kaupunkialueen toimintaan. Viimeistelty strategia on 
käynyt kommenttikierroksella yhteistyötahoissa ja esitelty Leader-viikon tapahtumissa kesäkuussa 2014.  

7.1.  Ohjelmien yhteensovitus 
Läpileikkaavat tavoitteet toteuttavat hyvin niin Kaakon kasvuohjelmaa vuosille 2013–2017 kuin Kaakkois-Suomen 
2014-2020 maaseutustrategiaakin. Strategia on laadittu hyvässä yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa ja sen 
yhteensopivuutta alueen muihin ohjelmiin on tarkasteltu läpi laadintaprosessin. Yhteensovitus muiden Leader-
ryhmien kanssa konkretisoituu yhteistyöesityksiin alueiden- ja kansainvvälisessä yhteistyössä ja muiden ohjelmien 
osalta yhteensovitus näkyy painopisteiden toimenpiteissä, jotka sisältävät laajojen ohjelmien jalkautusta alueelle.  
 
Strategiaan kirjattu toiminta tukee kolmea maaseudun kehittämisen tavoitetta: 
 
Maatalouden kilpailukykyä: kannustamalla yrittäjiä kehittämään tuotteita ja matkailutoimintaa synnyttävää toimintaa 
sekä tukemalla muuta, maatilatalouteen luontevasti liittyvää ja sen toimintaa laajentavaa yritystoimintaa.  
Luonnonvarojen kestävää käyttöä: etsimällä erilaisia yhteisöllisiä ratkaisuja saaristossa ja kylillä sekä tukemalla 
pienimuotoisen, luontoarvoihin perustuvan kestävän kehityksen matkailun edistämistä alueella. 
Maaseutualueiden tasapainoista alueellista kehitystä: mahdollistamalla kylien toiminnallisen kehittymisen ja luomalla 
mahdollisuuksia uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumiselle harvaan asutuille alueille.  
 
Toiminta tulee tukemaan kaikkia prioriteetteja, mutta pääpaino on prioriteetissa no 6, joka Leader-periaattein 
toteutettuna kattaa kaikkien muiden prioriteettien tavoitteita. Koska strategiassa keskeistä on elinkeinollisuus, 
toteutuu myös osa prioriteettien 2. sekä 3. tavoitteista. Kestävän kehityksen näkökulmaa ja ympäristön merkitystä 
painottavassa strategiassa toteutuvat niin elinkeinojen kehittämisessä kuin yhteisöllisessä toiminnassakin prioriteetit 
4. ja 5. sekä hyvin kattavasti myös prioriteetti 1. 

8. SEPRA 2020-STRATEGIAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS  

8.1.  Sepran toiminnan organisointi 
Toiminnan keskeisin elin on hallitus (liite 4), jonka jäsenvalinnoissa huomioidaan kolmikanta ja alueellinen 
tasapuolisuus sekä tavoitteellisesti sukupuoli- ja ikäjakauma. Kaikki hallituksen jäsenet kutsutaan tapahtumiin, 
koulutuksiin ja kokouksiin. Noin kymmeneen vuosittaiseen kokoukseen osallistuu keskimäärin 12–14 henkeä ja 
avoimen keskustelevan hallituksen toiminta on kiitettävän aktiivista. Työskentelyilmapiiri on positiivinen ja hallituksen 
sekä työntekijöiden kesken vallitsee selkeä ymmärrys siitä, mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja kuinka niihin parhaiten 
yhdessä päästään.  

http://www.seprat.net/
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Hallitusjäsenille tarjotaan mahdollisuus ottaa jostakin osa-alueesta vastuurooli - nuoriso, elinkeinot, teemaryhmät, 
viestintä, kansainvälisyys, kalatalous, kaupunkikeskustat, saaristo – ja näin heitä kannustetaan tarjoamaan omaa 
osaamista toiminnan kehittämiseksi ja olemaan aktiivisia kokoustoiminnan ulkopuolella. Yhteistyön, osaamisen ja 
hyvin käytäntöjen siirtämiseksi jatketaan Sepran, Pohjois-Kymen Kasvun ja Kymenlaakson Kylien hallitustapaamisia.  
 
Avoimen toiminnan periaatteiden mukaan Seprassa on kolme teemaryhmää sekä nuorisotiimi, joihin liittyminen on 
kaikille mahdollista. Jäsenten kautta ei ole rajattu toimintavuosiin kuten hallituksella. Painopisteiden mukaan 
perustetut noin 12-15 jäsenen ryhmät toimivat hallituksen ja työntekijöiden tukena, uusien hallitusjäsenten 
kasvualustana sekä poisjäävien jatkopaikkana. Vuodesta 2014 alkaen jäsenten tulee liittyä yhdistyksen jäseniksi ja 
hallitus nimittää ryhmät vuosittain niiden puheenjohtajien esitysten mukaisesti.  
 
Teemaryhmien pääasiallinen tehtävä on tukea oman painopisteensä edistämistä ja kuulla Sepran hankehakijoita, 
arvioida hankkeiden toteutumismahdollisuuksia ja toimijoiden resursseja asiantuntijanäkökulmasta sekä antaa 
toimijoille vinkkejä ideoiden eteenpäin kehittämiseen. Yrittäjyys ja paikallistuotteet -teemaryhmän toimintaa 
kehitetään pidemmälle tukemaan yrittäjiä heidän toimintansa alkutaipaleella osana Sepran työtä alueen 
Uusyrityskeskusverkostossa.   
 
ESKO-kalatalousryhmän hallituksen sekä kaupunkijaoston jäseniä koskee kaudella 2014-2020 Sepran hallituksen 
tapaan kausimäärittely ja he liittyvät yhdistyksen jäseniksi. ESKO-alueen Leader-ryhmillä on yksi varsinainen ja yksi 
varapaikka ESKOn hallituksessa, minkä lisäksi Sepralla on hallituspaikka. Kotkan kaupunkijaoston jäsenistä 1/3 on 
kaupunkialueiden yhdistyksiä, 1/3 julkishallinnon edustajia ja 1/3 yksittäisiä, sitoutumattomia toimijoita. Toimijat 
esittävät edustajat hallitukseen/jaostoon syksyisin.  Sepran hallitus hyväksyy jaostot vuoden viimeisessä kokouksessa.  
 

8.2.  Kokemukset toimintaryhmätyöstä  
Sepra on toteuttanut Leader metodin mukaista paikalliskehittämistä vuodesta 2001 lähtien. Jo ennen Leader+  
-yhteisöaloitekautta alueella toimi POMO-rahoitteinen toimintaryhmä. Kahden hengen tiimi on laajentunut 
vuosituhannen alusta 5-6 hengen asiantuntijatiimiksi ja Sepran osaaminen on laajentunut huomattavasti.  
 

Sepralla on kokemusta paitsi yhteisöaloite- ja maaseuturahaston myös kalatalousrahaston toteutuksesta. Hallinnointi 
on vuosien kokemuksen kautta osoittautunut toimivaksi sekä asiantuntevaksi, mikä on todettu myös ohjauskäynneissä 
ja tarkastuksissa.  Partnerius kansainvälisessä COMCOT-hankkeessa on tuonut kokemusta Interreg IV A -rahoituksesta 
ja asiantuntijapalvelun tuottaminen Laatokan pilottihankkeessa tutustutti Sepran ENPI-naapuruusohjelman 
käytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Henkilöstöllä ja hallituksella on laaja talousosaaminen ja käytännön tehtävät 
hoidetaan toimistolla, mutta kirjanpito on ulkoistettu toiminnan läpinäkyvyyden takia.   Sepran työntekijöiden palkat 
tulevat tulevaisuudessakin paitsi Leaderin toimintarahasta myös omien hankkeiden, Interregin, ENI-toiminnan ja 
ESKO-kalatalousohjelman rahoituksesta sekä omista varoista.  
 
Sepra on laatinut Johtamisjärjestelmän vuosina 2011–2012, jonka tuloksena paitsi käytiin läpi hyödyllinen prosessi 
omaa toimintaa arvioiden, saatiin myös tarkentunut hallinnollinen ohje ja arjen työkalut eli toimintaohjeet ja 
vuosikello. Tulevaisuudessa toiminnan auditointi kollegaryhmän kanssa on jokavuotista toimintaa ja hankkeiden ristiin 
arvioinnin avulla saadaan sellaista palautetta toiminnasta, minkä avulla toimintaa voidaan kehittää. 
 
Kaikilla työntekijöillä on toimenkuvansa mukaiset vastuualueet, minkä lisäksi toimintaohjeeseen on nimetty sijainen 
pidempien poissaolojen varalta. Viikkopalavereissa, joihin osallistuu joskus puheenjohtaja tai yhteistyötahojen 
edustajia, käydään läpi ajankohtaiset asiat sekä tulevien viikkojen että Vuosikalenterin mukainen toiminta. Sähköisen 
kalenterin käyttöönotto tukee ajankäytön hallintaa.  Sepra on PALTAn jäsen ja työntekijöiden työehtosopimuksissa 
noudatetaan työlainsäädäntöä. Oikeusturva- ja matkavakuutusten lisäksi Sepralla on vastuuvakuutus mahdollisten 
taloudellisten vahinkojen varalle. Sepra on kiinnostunut myös Leader-ryhmien yhteisestä työehtosopimuksesta. 
Varainhankintaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja oma varallisuus pidetään vähintään 20.000 eurossa.   
 

8.3.  Toiminnan arvot ja laatu 
Kehittämistyön tulee Sepran näkemyksen mukaan olla paikallista niin, että alueen toimijat ovat toiminnan 
määrittelijöinä ja paikallisuus näkyy selvästi hankkeiden toteutuksessa. Alueen ihmisten tulee olla hyödynsaajina, 
vaikka toteuttajataho voi olla alueen ulkopuolinen toimiessaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Sepran rooli on 
mahdollistaa kehittämistyö toimimalla asiantuntijana, neuvojana ja hanketoiminnan rahoittajana. Aktiivinen rooli 
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yhteisöjen ja yritysten tukijana toteutuu kustannustehokkaasti Leader-periaatteiden mukaan. Samalla etsitään 
paikalliseen toimintaympäristöön sopivia, tehokkaita sekä innovatiivisia toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi.  
 
Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa toimii kaiken pohjana ja toteutuu niin, että itsenäinen päätöksentekovalta on 
kolmikantaisella, alueellisesti tasapuolisella ja jäsenistöltään vaihtuvalla hallituksella. Toiminnassa näkyvät selvästi 
paikalliset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet sekä eri toimijoiden verkostot. Kumppanuus näkyy 
hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Strategiaa toteutetaan eri alojen toimijoiden ja hankkeiden 
vuorovaikutuksena, jonka perusta on sektorirajat ylittävä yhteistyö. Tavoitteena on innovatiivisuus, joka voi ilmetä 
uutena paikallisena toimintana, uusina yhteistyömuotoina tai yhden toimijaryhmän kannalta uudenlaisena toimintana. 
 

8.4. Osaamisen kehittäminen 
Sepra kerää hankkeilta tuloksia ja palautetta oman arviointilomakkeen avulla sekä hankevetäjien koulutuksissa 3-4 
kertaa vuodessa. Näin saadaan tietoa oman toiminnan kehittämisen sekä toimijoiden osaamisen lisäämisen tarpeista. 
Teemaryhmät saavat arvokasta tietoa arvioidessaan hankkeiden ja toimijoiden onnistumista hankekauden päättyessä.  
Aiemmin epäjohdonmukaiseen tulosten keräystapaan on jo tehty parannuksia toimintaohjeella ja käytäntöä 
tarkennetaan sekä tehostetaan kaudella 2014–2020, kun mittarit ja palautteen keräämistavat muuttuvat. Sähköisen 
järjestelmän käyttöönoton toivotaan helpottavan sisäistä tiedon jakamista.  
 
Innovatiivisen ja itsenäisen toiminnan sekä hallinnollisen sitovuuden yhteensovittaminen on osin haastavaa. 
Jatkossakin pidetään mielessä se, että tilaa on jäätävä Leader-periaatteiden mukaisesti innovatiivisuudelle ja 
kokeiluille, huolehtien samalla hyvän tavan mukaisesta hallinnoinnista.  
 
Hallituksen toimintavuosi aloitetaan aina orientoitumistilaisuudella, jossa käydään läpi Sepran toiminnan periaatteet 
ja luodaan katsaus tulevan vuoden toimintaan. Hallitukselle tarjotaan kokousten alussa 30 min tietoiskuja eri 
teemoista. Näin mahdollistuu perehtyminen asiaan, joka jäsenille on jäänyt orientoitumisen jälkeen vielä vieraaksi. 
Kaudelle 2014–2020 yhdistyksessä on laadittu omaa osaamista kehittävä suunnitelma, jolla yhdistykseen hankitaan 
lisätaitoja mm. viestinnässä, lähidemokratia-asiassa sekä osallistuvassa budjetoinnissa (liite 5) 
 
Toimijoiden ja sidosryhmien osaamista kehitetään pääosin painopisteiden yhteydessä kuvatuin toimenpitein. Näiden 
toimenpiteiden lisäksi toimijoille tarjotaan hankekoulutusta, valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja työpajojen sekä 
opintoretkien muodossa mahdollisuuksia oppia hyviä käytäntöjä muualta.  
 
Oman toiminnan vaikuttavuutta mitataan tekemällä alkutarkastelu muutamissa kylissä/yhteisöissä, joilla ei ole ollut tai 
toteutettu Sepran tukemaa toimintaa aiemmin. Kauden puolivälissä ja lopussa tarkastellaan siitä, miten alueet ovat 
kehittyneet ja miten eroavat keskenään alueet, joissa Sepran tukemaa toimintaa on ollut ja joissa sitä ei ole syntynyt. 
Alkukartoitus sekä väliarviot tehdään haastatteluina ja ne toteutetaan oppilaitosyhteistyönä, jolloin Sepra itse ei ole 
vaikuttamassa tuloksiin. Yhteistyöoppilaitoksina voivat olla sosiaalialan oppilaitos tai ammattikorkean hoivapalvelu-
puoli. Tämä tukee Sepran oppilaitosyhteistyötä tarjoten mahdollisuuden monivuotisen yhteistyön suunnitteluun.  
 

8.5.  Viestintä ja aktivointi 
Viestintää tullaan jatkamaan paikallisesti omin voimin, mutta vaikuttavammassa viestinnässä tavoitellaan yhteistyötä 
itäisen Suomen Leader-ryhmien, ELYjen ja muiden maaseututoimijoiden kanssa, kuten viestintäsuunnitelmaan on 
kirjattu (liite 6). Viestintä liittyy kiinteästi aktivointiin ja aktivoinnissa painotetaan verkostomaista työskentelyä. 
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yksin vie paljon voimavaroja eikä tavoita riittävää määrää ihmisiä. Eri 
painopisteiden yhteydessä on kuvattu käytännön toimia, joilla sekä viestintää että aktivointia tullaan toteuttamaan. 
Vaikka aktivoinnissa tullaan hyödyntämään yhä enemmän Internetiä ja sosiaalista mediaa pidetään perinteistä 
jalkautumista toimijoiden pariin yhä tärkeänä toimintatapana.  
 
Viestinnän ulkoisena kohderyhmänä ovat yhdistyksen toiminnasta hyötyvät tahot -maaseudun ja saariston yhdistykset 
ja yritykset sekä Kotkan keskustan toimijat - sekä tietoisuuden lisääntymistä ajatellen suuri yleisö. Viestintää 
kohdennetaan kuntien luottamushenkilöihin ja muihin sidosryhmiin. Sisäisen viestinnän kohderyhminä ovat 
henkilöstö, hallituksen jäsenet, ESKO-hallituksen, kaupunkijaoston ja teemaryhmien jäsenet sekä sidosryhmä- ja 
kuntayhteyshenkilöt yhtä lailla kuin kollegaryhmät ja hankepartnerit Suomessa kuin kansainvälisestikin. 
 
Päävälineitä viestinnässä ovat sähköposti- ja puhelinviestintä, www-sivut, Facebook, Leader-tiedote, 
lehdistötiedotteet ja -ilmoitukset. Kommunikoinnissa hyödynnetään paljon Skype-palavereita.  Neljästi vuodessa 
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ilmestyvä paperinen tiedote tuotetaan toimiston omin resurssein mutta jatkossa hyödynnetään myös sähköisiä 
tiedotteita, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Leader-brändityö tukee vahvasti myös paikallista tiedottamista.  
 
Viestintä on osin erilaista eri kohderyhmille. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään opinto- ja hankematkoja sekä 
näkyviä tapahtumia, kuten SepraGaalaa ja Maaseutumarkkinoita. Näillä tavoitetaan suuria määriä asukkaita ja kyetään 
viestimään käytännön toiminnasta sekä konkreettisista tuloksista. Vuosittain kutsutaan sidosryhmäedustajia ja 
toimijoita tapaamiseen, jossa päivitetään yhteistyötilanne sekä tarkastellaan tulevaa toimintaa. Kuntaedustajille 
järjestetään kenttäpäivä jonka aikana tutustutaan rahoitettuun hanketoimintaan ja käydään läpi tulevaa toimintaa. 
Jäsenistölle ja laajalle yleisölle järjestetään joka toinen vuosi hankeretki uusiin kohteisiin 
 
Omaa aluetta laajempaan tiedotukseen osallistumalla halutaan parantaa viestinnän vaikuttavuutta. Alueelliseen 
vaikuttamiseen, yhteyksiin kuntapäättäjiin ja luottamushenkilöihin sekä maakuntaliittoon panostetaan enemmän.   

9. HANKEVALINTA JA SEURANTA 

9.1.  Hankkeiden valinta               
Teemaryhmät ja hallitus keskustelevat kokouksissaan paljon ja hankkeiden sisältö sekä tavoitteet suhteessa Sepra 
2020 -strategiaan käydään huolella läpi. Valinnassa tarkastellaan aina läpileikkaavien tavoitteiden toteutumista. 
Kaikkien hankehakijoiden edellytetään kuvaavan suunnitelmassaan, miten heidän toiminnassa on joko suoraan tai 
välillisesti huomioitu nuoret ja elinkeinollinen ajattelu. Mitä paremmin toiminta toteuttaa kumpaakin periaatetta, sitä 
paremmin se tukee Sepra 2020 -strategian toteutusta.  
 
Painopisteitä on kolme ja kaikkien toteutuminen on olennaista strategian onnistumisen kannalta. Strategiaan ne on 
sijoitettu tärkeysjärjestyksessä ja rahoituksen kohdentamisella ohjataan painopisteiden toteutumista.  Kalatalous- ja 
keskustatoimintaa arvioidaan niiden rahoituslähteiden kriteerien sekä strategiaan kirjattujen kriteerien mukaan.  
 

Ideavaiheessa hakijan on hyvä tutustua Sepra 2020-straegiaan ja olla yhteydessä Sepran henkilöstöön. Kun 
hankesuunnitelma on toimitettu Sepraan ja hakemus on vireillä HYRRÄ-järjestelmässä, käynnistyy hankkeen 
valintaprosessi. Toiminnanjohtaja tarkastaa hakemuksen käsittelykelpoisuuden ja määrittelee mitä painopistettä se 
toteuttaa. Määritellyn painopisteen teemaryhmä arvioi toimintaa hakijaa haastatellen ja antaa hallitukselle 
lausunnon. Hallitus käsittelee hakemuksen toimitettujen sähköisten dokumenttien ja lausuntojen pohjalta.   
 

9.2. Valintakriteerit 
Sepralla on käytössä omat valintakriteerit ja määrälliset mittarit valtakunnallisten indikaattorien lisäksi. 
Valintakriteereillä arvioidaan toimijoiden kykyä toteuttaa hankkeita sekä hankkeiden tarpeellisuutta Sepra 2020-
strategian kannalta. Valintakriteerit painottuvat Leader-toiminnan periaatteisiin sekä paikallisesti määriteltyihin 
tarpeisiin. Nämä ovat keskeisin kriteeristö, koska Leader-toiminnan kautta tuettavalla toiminnalla tulee olla 
paikallisuuteen liittyvää lisäarvoa.  Alueiden ja kansainvälinen toiminta sisältyy painopisteiden toteutukseen ja 
hankkeiden valinnassa tarkastellaan alueiden- tai kansainvälisyyden tuomaa lisäarvoa suhteessa paikallisesti 
toteutettavaan toimintaan. 
 
Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä: Sepra 2020-
strategian mukaisuus, Paikallislähtöisyys, Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti ja Pyrkimys luoda uutta 
 
Kun nämä kriteerit täyttyvät, lähdetään hanketta arvioimaan sen painopisteen kriteerien mukaan, mitä hanke 

toteuttaa.  Kriteerit  arvioidaan kyllä tai ei -periaatteella. Kyllä-vastaus antaa yhden pisteen, ei-vastaus nolla pistettä. 

Yleisten kriteerien kerroin on 3, Lisäkriteerien 1. Kansainvälisten hankkeiden Lisäkriteerien kerroin on 3 ja niitä 

käytetään painopisteen lisäkriteerien lisäksi.   

Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. Hallitus linjaa vuosittain tai 
väliarviointia tehdessään strategian toteutumistilanteen mukaan toiminnan painotukset ja arvioi hankkeiden 
rahoitustarpeen tältä pohjalta. Kokouksessa hallitus keskustelee hankkeen tarpeellisuudesta Sepra 2020-strategian 
toteutustilanteeseen nähden. Tarpeellisuusharkinnassa hallituksen vahvuutena on vahva paikallistuntemus. 
Tarpeellisuusharkintaan pohjautuen hallitus antaa hankkeille 0-10 pistettä. Lausunnot, valintaprosessin perustelut 
sekä seurantaryhmäterveiset kirjataan selkeästi ylös prosessin eri vaiheissa. 
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9.3. Seuranta ja määrälliset mittarit  
Hankkeilta kerätään palaute ja itsearviointi hankkeiden päättyessä. Hallitus tarkastelee hankkeiden tuloksia 
vuosiraportoinnin yhteydessä ja linjaa tulosten perusteella seuraavan vuoden tai parin toimintaa. Linjauksilla hallitus 
voi painottaa tiettyjä teemoja tai kokonaisuuksia hankkeiden valintavaiheessa. Hallitus asettaa kaikille hankkeille 
seurantaryhmän, jonka hallitus- tai työntekijäjäsen tuo hankkeen toteuttamiseen liittyvät terveiset hallituksen 
kokouksiin. Teemaryhmät käyvät mahdollisuuksien mukaan haastattelemissaan hankkeissa tukemassa toimijoiden 
työtä. 
 
Määrällisiä mittareita hyödynnetään lähinnä arvioitaessa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Mittareita 
on viisi kaikille painopisteille yhteistä sekä muutamia kullekin painopisteelle erikseen laadittu. Alueiden- tai 
kansainvälisesti sekä saaristo- tai kalataloustoiminnan avulla tapahtuvaa kehittämistä arvioidaan ja mitataan osana 
niiden toteuttaman painopisteen mittareita.   
 
Haasteena tulosten mittaamisessa on, että suuri osa valtakunnallisista indikaattoreista on hankalasti paikalliseen 
kehittämiseen sovitettavissa. Sepra panostaa entistä enemmän omien sekä Leaderin indikaattorien käyttöä ja kerää 
virallista indikaattoritietoa sen verran, kun sitä rahoittajien taholta vaaditaan. Näin päästään paremmin selvittämään 
se, mikä on Leader-toiminnan todellinen vaikuttavuus.   

 

 
Yhteiset 

 3. sektorin toimijoiden tulojen kasvu 5-10 % 
 nuorten toteuttamien toimenpiteiden määrä 20 kpl 
 uusien syntyneiden tuotteiden ja palvelujen määrä 10 kpl 
 vähintään kahden toimijaryhmän toteuttama hanke 10 kpl 
 aluetyyppirajojen yli tapahtuneiden yhteistoimien määrä 3 kpl 

 

Painopiste 1.  
 yhteisöjen toteuttamat uudet investoinnit 15 kpl 
 yhteisöjen toteuttamat laajennus- tai parannusinvestoinnit 15 kpl 
 historiaan pohjautuvien uusien tapahtumien ja toiminnan määrä 10 kpl 
 paikalliskontakteina toimivien henkilöiden määrä 30 hlö 
 hanketoiminnan avulla kehitettävät ja säilytettävät työpaikat 30 kpl 

 
Painopiste 2. 

 yhteisöjen toteuttamat uudet investoinnit 15 kpl 
 yhteisöjen toteuttamat laajennus- tai parannusinvestoinnit 5 kpl 
 syntyneet yhteiset kierrätys- ja energiaratkaisut 6 kpl 
 hankkeiden aikana työllistyneet 40 hlö 
 Nuorisotiimin jäsenten lukumäärä 15 hlö 
 työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä 300 hlö 
 työharjoitteluun tai -kokeiluun ohjattavien nuorten määrä 10 hlö 
 nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan 50 hlö 
 toimenpiteissä mukana olevien maahanmuuttajien määrä 150 hlö 

 
Painopiste 3  

 syntyneiden sosiaalisten yritysten määrä 2 kpl 
 pienyrittäjien toiminnan monipuolistuminen 15 kpl 
 uusien syntyneiden yritysten määrä 20 kpl 
 uusia työpaikkoja 35 kpl 

 
Kriteerit kansainvälisen toiminnan lisäarvon arvioimiseksi sekä määrälliset mittarit 

 kansainväliset työpajat/opintomatkat – tavoitteena 10 kpl  

 uudet kv-partnereita sisältävät yhteistyöverkostot (yksinomaan kv-toiminnan mittari – tavoitteena 5 kpl) 

 nuorten toteuttamien kv-toimenpiteiden määrä (yksinomaan kv-toiminnan mittari - tavoitteena 4 kpl) 
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10  RAHOITUSSUUNNITELMA  
 

Strategian toteutus ajatellaan rahoitettavaksi pääosin maaseuturahaston Leader-varoista. Tämän lisäksi kaupunkikes-
kustojen toimenpiteisiin tarvitaan EAKR/ESR- varoja, joita mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös maaseudun 
kehittämistoimissa. Meri- ja kalatalousrahaston varoja käytetään ESKO-2020 strategian rahoittamiseen. Muista 
rahoituslähteistä, kuten Interreg ja ENI -ohjelmat, toteutettavien toimenpiteiden omarahoitukseen käytetään 
osallistumismaksujen ohella Sepran varainhankinnan tuloja.  
 
Maaseuturahastosta haetaan rahoitusta seuraavasti: 
 

Hanke- ja 
yritysrahoitus 

EU 42% valtio 38 % kunnat 20 % julkinen yksityinen yhteensä 

Haetaan 2014-20 1 125 000 1 012 500 525 000 2 662 500 1 900 000 4 562 500 

 28 % 25 % 13 % 65 % 35 % 100 % 

 

 

Haettava 
toimintaraha 

EU 42% valtio 38 % kunnat 20 % yhteensä %-osuus 
kehyksestä 

Toimintakustannukset  65 604 112 776 31 240 209 620 5 % 

Aktivointi ja 
toiminnan 
edistäminen 

262 416 237 424 124 960 624 8000 18 % 

 328 020 296 780 156 200 781 000 23 % 

 

 
 

  

Rahoituksen jakautuminen 
maaseuturahastossa

Luonto ja historia

Paikallisyhteisöt

Elintarvikkeet ja
käsityötuotteet

Aktivointi/toimintaraha
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Lisäksi tukea haetaan alla listatuista rahoituslähteistä arvioidun mukaisesti. Kuntien sitoumukset Meri- ja kalatalous-

rahaston osuudesta kattavat vain maksuosuuden Sepran alueella vaikka haettava rahoitus kattaa koko ESKO strategia 

2020-rahoituksen. Loput kuntarahasitoumukset haetaan SILMUn ja PomoVästin toimesta.  

Euroopan Meri- ja kalatalousrahastosta 

  Rahoitus  EU+Valtio  kunnat  yksityinen yht. 

Haetaan 2014-2020 1 474 200 245 700 737 100 2 457 000 

 

    

Euroopan Aluekehitysrahastosta/Euroopan sosiaalirahastosta 

 Rahoitus  EU + valtio kunnat  yksityinen yht. 

Haetaan 2014-2020  443 500 45 500 60 000 549 000 

Muu rahoitus 

    Rahoitus Interreg ENI CIMO + muut Sepra, omat varat 

Haetaan 2014-2020 80 000 90 000 60 000 28 000 

 

 

 

 

Strategian kokonaisrahoitus

Maaseuturahasto

Meri- ja kalatalousrahasto

Aluekehitys/sosiaalirahasto

Yksityinen rahoitus


