TOIMINTAKERTOMUS 2015

1. YHDISTYS JA SEN RESURSSIT
Jäsenistö
Vuonna 2015 yhdistyksen jäseniksi liittyi kaksi uutta henkilöä, yksi yhdistys ja yksi yritys. Vuoden
lopussa yhdistyksessä oli 152 jäsentä, joista jäsenmaksunsa maksoi 104.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Kajaanin Vuolijoella ja siihen osallistui 17 henkilöä. Puhetta johti
Seppo Huusko Vuolijoelta.
Jäsenille postitettiin viisi jäsentiedotetta. Jäsenmaksunsa maksaneet saivat jäsenpostin mukana
Maaseutuplus – lehden.

Hallitus ja sen toiminta
Hallituksen 12 -jäsenisessä kokoonpanossa noudatetaan julkisen hallinnon, yhdistystahon ja
yksityisten henkilöiden muodostamaa kolmikantaa. Kolmikanta on toteutettu siten, että jokaisen
neljän kunnan alueelta on kolme jäsentä, joista yksi edustaa julkista tahoa, yksi yhdistystahoa ja yksi
maaseudun yksittäisiä asukkaita. Varajäsenet on valittu samalla periaatteella.
Kokousasioiden lisäksi hallitus muun muassa perehtyi uuden ohjelmakauden tukimuotoihin ja ryhmille
asetettuihin kehyskriteereihin sekä teki omia rahoituslinjauksiaan. Uusille hallituksen jäsenille
järjestettiin toukokuussa perehdyttämistilaisuus, johon osallistui myös muutamia jo aiemmin
hallitustyönsä aloittaneita.
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana yhdeksän. Näistä yksi oli lokakuussa perjantai-iltapäivästä
lauantai-iltapäivään kestäneiden strategiapäivien yhteydessä. Strategiapäivillä keskityttiin luomaan
uusia keinoja saada strategiaa toteuttavia hankehakemuksia. Valmisteluun lähtivät luovien alojen
ideahaku, kulttuurikohteiden elävöittämiseen tähtäävä teemallinen haku, kampanja noin 10 000
euron kokeiluhankkeista, opintomatka hyvinvointialan yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä yhdistyksille
suunnattu nuorten aikuisten toteuttamien yleishyödyllisten investointien teemahanke. Lisäksi
jaksotettiin kehittämishankkeiden hakua strategian Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä – teemaan,
joka on lähtenyt toteutumaan etupainotteisesti.
Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa kolme uutta jäsentä ja yksi uusi varajäsen. Puheenjohtajana
toimi Samuli Leinonen Vaalasta ja varapuheenjohtajana Heikki Kanniainen Puolangalta. Hallituksen
kokoonpano vuonna 2015 (uudet kursiivilla):
Kajaani:
Arto Okkonen
Jussi Soini
Nina Jyrkäs

(varalla Marjatta Immonen)
(Merja Karjalainen)
(Paula Valtanen)

Paltamo:
Paavo Nuortimo
Kaleva Kovalainen
Merja Korhonen

(Erkki Kemppainen)
(Vesa Hyvönen)
(Maritta Härkönen)

Puolanka:
Heikki Kanniainen, varapj.
Väinö Kanniainen
Kyösti Karvonen

(Anna-Kaarina Uusitalo)
(Sauli Sarpola)
(Juha Väyrynen)

Vaala:
Tytti Määttä
Samuli Leinonen, pj.
Tarja Ayad

(Vuokko Karjalainen)
(Jussi Kuukasjärvi)
(Tarja Luukkonen)

Johtoryhmä
Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostavat
johtoryhmän, joka toimii työntekijöiden tukena yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamisessa,
harkitsee mitkä niistä on tarkoituksenmukaista viedä hallituskäsittelyyn, valmistelee asioita
hallitukselle sekä tekee hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita. Johtoryhmä kokoontui
kaksi kertaa.

Henkilöstö ja toimitilat
Oulujärvi Leaderillä on kaksi vakinaista työntekijää, hankeneuvoja Päivi Koivula ja toiminnanjohtaja
Pirjo Oikarinen. Heidän lisäkseen vuonna 2015 palkattuna oli määräaikainen hankevetäjä Simo
Kemppainen 1.1. – 31.5. Palkattomana työssäoppijana toimi Monika Kokkonen 1.11.–31.12.
Henkilöstö on osallistunut Leader – ryhmille suunnattuihin koulutuksiin, yritys- ja hanketukien
videokoulutuksiin ja Hyrrä – klinikoihin.
Yhdistyksen toimitilat sijaitsivat ELY – keskuksen yhteydessä erillisessä siivessä. Vuoden lopussa
toimisto muutti ELY – keskuksen viereiseen vanhaan palotorniin.

Taloustilanne ja tilintarkastajat
Yhdistyksen talous on vahva ja vakaa ja siten esimerkiksi omien hankkeiden toteuttaminen on
mahdollista, mikäli siihen tulee tarvetta. Toimintaraha on budjetoitu riittämään vuoden 2023
puoliväliin saakka.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Eero Huusko Ernst & Young Oy:stä ja varatilintarkastajana Tiina
Mikkonen-Brännkärr Ernst & Young Oy:stä.

2. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN
Yhdistyksen toiminta keskittyy Yhdessä uutta kohti – strategian toteuttamiseen. Strategiaa
toteutetaan pääasiassa myöntämällä sitä toteuttavaa yritys- ja hankerahoitusta sekä aktivoimalla,
neuvomalla ja ohjaamalla rahoituksen hakemisessa. Lisäksi yhdistys voi toteuttaa omia strategian
toteutumista edistäviä toimenpiteitä, muun muassa omia hankkeita.

Strategian toteumatilanne
Uuden ohjelmakauden rahoitushakemusten vastaanottaminen ja käsittely päästiin aloittamaan
toukokuussa. Hakemuksia vastaanotettiin 25, joista hyväksyttiin 22, kielteisen päätöksen sai kaksi ja
yksi hakemus jäi keskeneräisyyden vuoksi odottamaan käsittelyä seuraavan vuoden puolelle.
Puolletuista hankkeista ja yritystuista ei saatu ELY – keskuksen päätöksiä vielä vuoden 2015 aikana.
Vain muutama hakija uskalsi aloittaa omalla riskillä. Määrällisiä tuloksia ei siten ole vielä syntynyt.
Hakemusten ja myönnetyn rahoituksen jakautuminen strategian eri teemoihin on esitetty seuraavassa
taulukossa.

Hanke- ja yritystukien jakautuminen strategian teemoihin
Yritystuet
Hanketuet
Myönnetty
saapuneet/ saapuneet/
rahoitus
puollettu/
puollettu/
hylätty
hylätty
Luontoon pohjautuva
elinkeinotoiminta
5/4/0
2/1/1
125 129
Voimavaroja luovuudesta
1/1/0
2/2/0
212 725
Viihtyisä ympäristö,
kasvava ympäristövastuu
0/0/0
1/1/0
119 881
Sujuva arki elinvoimaisissa
yhteisöissä
3/3/0
11 / 10 / 1
639 775
Yhteensä
9/8/0
16 / 14 / 2
1 097 470

Strategiassa varattu rahoitus
ohjelmakausi / keskimäärin per
vuosi

1 674 420 / 239 203
862 580 / 123 226
838 887 / 119 841
1 725 160 / 246 450
5 101 047 / 728 720

Puolletuista 22 hakemuksesta 14 oli hanketukia. Näistä yli puolella on suora tai välillinen myönteinen
vaikutus elinkeinotoimintaan. Yritystukia puollettiin kahdeksan, joista puolet aloittaville yrityksille.
Yritystukien osuus oli siis noin 36 % puolletuista hakemuksista. Tämä on jonkin verran vähemmän kuin
edellisellä kaudella.
Strategialla on elinkeinollinen painotus ja haastavat uusien yritysten ja työpaikkojen tavoitteet. Koska
päätöksenteon alkamisajankohta oli epävarma, liikkeelle lähtivät ensin kehittämishankkeiden hakijat.
Tavoitteiden saavuttamiseksi yritystukien osuutta on kasvatettava ja yritysryhmähankkeita saatava
liikkeelle. Elinkeinollisten kehittämishankkeiden yhtenä tavoitteena tulee olla yritysryhmien
rakentaminen. Lisäksi elinkeinohankkeiden on aiempaa useammin johdettava yrityskohtaisiin
toimenpiteisiin, esimerkiksi investointeihin.
Strategiassa esitettyjen määrällisten tavoitteiden lisäksi Oulujärvi Leaderin hallitus määritteli kolmeksi
keskeisimmäksi strategian toteutumistavoitteeksi:
1. 45 nuorten aikuisten (18 - 35 vuotta) toteuttamaa yritystä, hanketta tai toimenpidettä
→ 2015 toteuma 4
2. 10 yritysryhmähanketta
→ 2015 toteuma 0
3. 50 toimintaansa uudistanutta yritystä
→ 2015 toteuma 4
Strategian laadullisina tavoitteina on mm. osaamisen kasvattaminen, yhteistyö ja
innovatiivisuus/uudistuminen. Näiden sisällyttäminen tuettavien hankkeiden valintakriteereihin on
toiminut ohjaavana elementtinä hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja edistänyt siten strategian
toteutumista.

Toiminta Leader – rahoituksella
Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet
Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader ja ELY – keskuksen maaseutu ja energiayksikkö suunnittelivat ja
toteuttivat useita yhteisiä viestintätoimenpiteitä. Niiden toteutuksessa on hyödynnetty toimintarahan
lisäksi ELY -keskuksen teknistä tukea.
Yhdessä ELYn ja Elävä Kainuu Leaderin kanssa järjestettiin kolme tilaisuutta, joissa oli yhteensä noin
210 osallistujaa. Näistä tilaisuuksista yksi oli Maaseutuverkostopalvelujen kanssa järjestetty
yritystukien verkostopäivä. Valtakunnalliseen Päivitä maaseutusi – kampanjaan osallistuttiin
järjestämällä toimittajatapaaminen sekä julkaisemalla yhteisilmoitus Kainuun Yrittäjien lehdessä.

Oulujärvi Leaderin ja ELYn yhteisinä toimenpiteinä julkaistiin yhteinen sivu paikallislehdissä
tukihakujen avauduttua sekä pidettiin neljä infotilaisuutta alueen kunnissa. Tilaisuuksiin osallistui
yhteensä noin 30 henkilöä.
Leader -tuki-infoja järjestettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden, mm. kuntien, yhdistysten ja
yrittäjäjärjestöjen kanssa tai näiden omissa tilaisuuksissa. Tällaisia infoja oli yhdeksän ja niihin
osallistui yhteensä noin 220 kuulijaa.
Joulukuussa käynnistettiin kolme Oulujärvi Leaderin omaa aktivointikampanjaa: luovien alojen
ideahaku, kulttuurikohteet eläviksi – teemallinen hankehaku sekä haku yhteisöjen noin 10 000 euron
kokeiluhankkeista.
Yhdistyksen nettisivut uusittiin ja uutena viestintäkanavana otettiin käyttöön Twitter. Nettisivujen
osoite on www.oulujarvileader.fi ja Facebookista ja Twitteristä yhdistys löytyy hakusanalla Oulujärvi
Leader.
Osallistuminen kehittämistyöryhmiin

Oulujärvi Leader on aktiivinen toimija myös maakunnallisessa ja valtakunnallisessa
maaseudun kehittämistyössä. Vuonna 2015 yhdistyksellä oli jäsenyys seuraavissa
työryhmissä:
 Kainuun maaseuturyhmä
 Kainuun matkailufoorumi
 Kainuun Liiton Laajakaista kaikille – hankkeen ohjausryhmä
 Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä
 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) maaseudun maankäyttö- ja infraverkosto
 Maaseutuviraston (Mavi) yritys- ja hanketukien hyvän hallinnon ryhmä (YRHA)
 Maa- ja metsätalousministeriön Leader – asiantuntijaryhmä
 Suomen Kylätoiminta ry:n Leader – jaosto
 Leader -brändityöryhmä

Toiminta muulla rahoituksella
Maaseuturahasto
Oulujärvi Leader ja Ylä-Savon Veturi saivat yhdessä Mavin Maaseutuverkostopalveluilta myönteisen
päätöksen nuorten yrittäjyyden edistämiseen liittyvästä ”toimintatonnista”. Sillä ja molempien
ryhmien omalla lisäpanostuksella järjestetään päivän kestävä Digitystä! – tapahtuma kevättalvella
2016. Tapahtuman käytännön valmistelutehtävistä huolehti marras-joulukuussa Oulujärvi Leaderissä
työssäoppimassa ollut Kajaanin ammattioppilaitoksen opiskelija Monika Kokkonen.
Kalatalousrahasto
Edellisen ohjelmakauden Euroopan kalatalousrahaston varoilla toteutettiin viiden kuukauden
mittainen Ammattikalastuksen uudet mahdollisuudet Oulujärvellä – hanke. Hankkeen tavoitteena oli
lisätä tietämystä kuhakannan ja sen kalastuksen tilasta sekä kalastuksen laatujärjestelmästä (MSC).
Lisäksi kerättiin näkemyksiä kuhan kalastuksen ja saalistason turvaamiseksi tulevaisuudessa sekä alan
kehittämistarpeista. Hankkeessa selvitettiin myös ammattikalastuksen ja matkailun yhteistyön
edellytyksiä ja koulutustarpeita. Hankkeen vetäjänä toimi Simo Kemppainen 1.1. -31.12.
Meri- ja kalatalousrahasto
Oulujärvi Leader hallinnoima Kainuun ja Koillismaan Kalaleader valittiin kalatalousryhmäksi uudelle
ohjelmakaudelle ja sille myönnettiin 1 000 000 euron EU – ja valtion rahoitus Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta. Kalaleader – strategian toteuttajakumppaniryhmiä ovat Elävä Kainuu Leader,
Keskipiste-Leader ja Koillismaan Leader. Strategiaa toteutetaan erillisellä kaksivuotisella
aktivointihankkeella, jolle haettiin loppuvuodesta 174 214 euron rahoitus. Aktivaattorin rekrytointi

tehtiin loppuvuodesta. Iktyonomi Mika Halttu toimii Kalaleader – aktivaattorina Kainuussa,
Koillismaalla ja Pyhäjärvellä vuoden 2016 alusta lukien. Toimipisteenä on Oulujärvi Leaderin toimisto
Kajaanissa.

