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TOIMINTAKERTOMUS

1. Strategian toteuttaminen
vuonna 2016

1.1. Strategian tavoitteiden
toteumatilanne
Aiempien ohjelmakausien tavoin ympärivuotisen matkailun
lisääminen ja harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen ovat Oulujärvi Leaderin alueella ne tavoitteet, joihin
syntyy eniten hankkeita. Myös yritystukihakemuksissa matkailualan yritykset ovat aktiivisimmin tukia hyödyntävä toimiala.
Koska ohjelmakautta on jäljellä vielä useita vuosia, tilaa on
vielä kaikenlaisille strategiaa toteuttaville rahoitushakemuksille. Muutama tavoite odottaa vielä ensimmäisiä hankkeitaan. Erityisesti paikalliseen energiaan, ympäristön ja energian säästämiseen sekä yritysten uusiin toimintatapoihin,

esimerkiksi teknologian tehokkaampaan hyödyntämiseen
(innovaatiot käyttöön) toivotaan uutta luovia hankkeita. Näiden syntyminen edellyttää erityistä aktivointia ja yhteistyötä,
sillä energia- ja teknologiahankkeet haetaan usein suurina
hankkeina muista rahoituslähteistä. Kuitenkin myös paikallisille ja pieniin yrityksiin kohdistuville toimenpiteille olisi tarvetta. Ympäristöasioihin liittyen nähdään alueella toisaalta
mahdollisuuksia, toisaalta vain harva haluaa satsata niihin
omarahoitusta.
Vain muutama yksittäinen hanke on toteutettu kokonaan
vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrällisten tulosten esittäminen on siten tarkoituksenmukaista vasta vuoden 2017
raportista alkaen.

1.2. Toiminta Leader –
rahoituksella
Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet
Leader -tukimahdollisuuksia on esitelty itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa ja kutsuttuina muiden järjestämissä tilaisuuksissa yhteensä 16 kertaa.
Tilaisuuksissa on ollut yhteensä 286 osallistujaa. Sisällöltään
tilaisuudet ovat olleet lähinnä tuki-infoja, poikkeuksena helmikuussa järjestetty hanketukien myönnön ja maksatuksen
koulutus sekä lokakuiset hanketreffit. Molemmat järjestettiin yhdessä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY -keskuksen
kanssa.

Saapuneiden hanke- ja
yritystukihakemusten sekä myönnetyn
rahoituksen jakautuminen strategian
teemoihin
Vuoden aikana vastaanotettiin yhteensä 42 tukihakemusta,
joista 18 eli 43 % koski yritystukia. Hakijoista uusia oli 19 (11
yritystä, kahdeksan hankehakijaa). Hallitus teki kielteisen
päätöksen neljälle hankehakemukselle ja ELY -keskus yhdelle
puolletulle yritystuelle ja yhdelle hankkeelle. Kaksi yritystä
veti hakemuksensa pois kokonaisrahoitukseen liittyvien
ongelmien vuoksi.

Paikallislehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja niissä
sekä hankkeet että infotilaisuudet saavat hyvin näkyvyyttä.
Paikallislehdille on myös itse kirjoitettu valmiita lehtijuttuja,
jotka on poikkeuksetta julkaistu vähintään osassa alueen lehtiä.
Yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.oulujarvileader.fi
pidetään ajan tasalla jatkuvasti. Sosiaalisen median kanavista
ovat käytössä Facebook ja Twitter. Uutena yhteydenpitokanavana hankkeisiin perustettiin suljettu Oulujärvi Leaderin
hankeverkosto -ryhmä Facebookiin.
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Teemahankkeet
INTONA – Investoinneilla toimintaa nuorille aikuisille -teemahankkeella haluttiin vastata yhdistysten esille tuomaan
ongelmaan tekijäpulasta ja toiminnan hiipumisesta aktiivien
ikääntyessä. Teemahankkeella tarjottiin mahdollisuus ja
porkkana etsiä uusia, nuoria aikuisia toimijoita yhdistyksiin
ja saada liikkeelle heitä kiinnostavaa toimintaa. Hakemusten
määrä oli odotettua vähäisempi: viisi toimenpidehakemusta,
jotka kaikki hyväksyttiin. Viidestä hakijasta kolme oli uusia
Leader -toimijoita. INTONA -teemahankkeen avaaminen ja
toimenpiteiden haku toteutettiin vuonna 2016, mutta toimenpiteiden toteutus tapahtuu vuonna 2017.
Vuoden lopulla avattiin kaksi uutta teemahankehakua: Yhteinen ympäristömme sekä Uutta tekniikkaa yhdistyksiin. Hakuaika näihin päättyy helmikuun lopussa 2017.
Kaikkien kolmen teemahankkeen koordinointi tapahtuu toimintarahalla.

Yhteys valtakunnallisiin ja
koordinaatiohankkeisiin
Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden teemoihin liittyviä
kehittämishankkeita on vuoden loppuun mennessä käynnissä
vain matkailuun liittyen. Rural Finland -matkailun koordinointihankkeen Kajaanissa järjestämään tilaisuuteen osallistuivat sekä hankkeiden että Leaderin edustajat. Samoin on
osallistuttu Green Care -hankkeen Kajaanissa järjestämään
tilaisuuteen. Luonnontuote -teemahankkeella on myös ollut
tilaisuus Kajaanissa, mutta sinne pyydetystä puheenvuorosta
jouduttiin kieltäytymään päällekkäisyyksien vuoksi. Oulujärvi
Leader on myös useimpien koordinointihankkeiden postituslistalla tuoreimman tiedon saamiseksi. Mielenkiintoisimpia
uutisia jaetaan eteenpäin mm. ryhmän facebook -sivulla.

Vaalalainen Taikaloora kokeilee yhteistyössä mm. sveitsiläisen urheiluliikeketjun kanssa, voidaanko sveitsiläistä
urheilukalastajista saada yritykselle uusi asiakasryhmä.

Esimerkkejä hyvistä hankkeista:

Metallialalla toimiva T:mi Kainuun Matin Paja sai investointitukea uusien, aiempaa suurempien tuotantotilojen rakentamiseen. Hanke kasvattaa yrityksen kapasiteettia ja tavoitteena
on yhden - kahden uuden työpaikan syntyminen.

Matkailuyhdistys Puolanka - Paljakka ry toteuttaa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on Paljakan alueen aktiviteettien, reitistöjen ja tapahtumien suunnittelu, kehittäminen ja
parantaminen. Hankkeella luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiselle sekä uusien yritysten syntymiselle tai
sijoittumiselle alueelle. Hankkeen rinnalla toteutetaan myös
yritysryhmähanke.

Nerve Oy on uusi, nuoren yrittäjäpariskunnan yritys, jolle
myönnettiin perustamistukea muun muassa markkinointikokeiluihin kotimaassa ja kansainvälisesti sekä kivenkäsittelyosaamisen lisäämiseen. Yritystoiminta työllistää molemmat
yrittäjät kokoaikaisesti. Nerve / Rockers -paja sai vauhdikkaan
ja näkyvän alun, kun se sai tehtäväkseen Slush -tapahtuman
17 palkintopokaalin tekemisen ja heti sen perään tapahtuman toimitusjohtajan puolison korutilauksen Linnan juhliin.

Vuonna 2016 aloittanut Meoline Oy on kehittänyt vesien
metallipitoisuuksia teollisuusvesistä mittaavan laitteen. Yritykselle myönnettiin perustamistuen ns. kokeilurahaa mittalaitteen uuden kelluvan asennusalustan testaamiseen. Kelluvassa tarkkailupisteessä mittalaite, akut ja aurinkokennot
ovat poijuun tai ponttooniin asennettuna. Onnistuessaan
ratkaisu mahdollistaa laitteen toimimisen myös virtaavissa
luonnonvesissä, joka lisää sen markkinapotentiaalia huomattavasti. Esimerkiksi Saksassa viranomaisilla on 8000 näytteenottopaikkaa vesistöissä. Kokeilurahahankkeeseen sisältyivät
myös messu- ja pilotointimatkat Iso-Britanniaan ja Chileen.
Ensimmäiset laitekaupat Chileen on tehty ja yritys palkannut
ensimmäisen kokoaikaisen työntekijän.

Yritysryhmähanke Paljakka on seitsemän Paljakan alueella
toimivan yrityksen yhteinen hanke, jota hallinnoi Matkailuyhdistys Puolanka - Paljakka ry. Hankkeessa luodaan yhteisiä
palvelupakettikokonaisuuksia sekä kesä- että talvisesonkiin ja
määritellään niille yhteiset laatukriteerit.

Paltamo-seura ry:n Elävä Ekomuseo -hankkeessa tallennetaan ja tuodaan esille paikallisia perinteitä sekä etsitään
uusia tapoja perinteiden elävöittämiseen. Hanke huomioi ja
osallistaa erityisesti lapsia ja nuoria. Hankkeessa on hakijan
lisäksi mukana kuusi kyläyhdistystä. Hanke on jatkoa Oulujärvi Leaderin edellisellä ohjelmakaudella toteuttamalle kv
-hankkeelle, jossa Ekomuseo -toimintamalli siirrettiin Italiasta
Kainuuseen.

CEMIS-Oulun toteuttamassa yhteistyöhankkeessa selvitetään
vesakon hyödynnettävyyttä arvokkaiden uuteaineiden lähteenä. Hankeidea on lähtöisin parilta yksityiseltä metsänomistajalta ja hankekumppanina on Metsäkeskus. Hyötykäytön löytäminen ”roskapuulle” vahvistaisi Kainuun biotaloutta, siistisi
maisemia, toisi hyötyjä maan- ja metsänomistajille sekä raivausurakoitsijoille ja mahdollistaisi uudenlaista liiketoimintaa.

3

1.3. Toiminta muulla rahoituksella
Maaseuturahasto
Oulujärvi Leaderin ja Ylä-Savon Veturin yhteinen, pääasiassa
nuorille aikuisille suunnattu Digitystä! -tapahtuma järjestettiin Sukevalla maaliskuussa. Järjestämiseen saatiin Maaseutuverkostopalvelujen nuorten yrittäjyyden edistämiseen
tarkoitettu ”toimintatonni”. Lisäksi kumpikin ryhmä käytti
tapahtumaan omaa rahoitustaan. Yhteistyökumppaneina
tapahtumassa olivat molempien Leader -alueiden ammattikorkeakoulut, Kainuun ammattiopisto ja MTK Pohjois-Savo.

Meri- ja kalatalousrahasto
Oulujärvi Leaderin hallinnoiman Kainuun ja Koillismaan
Kalaleader -strategian toteuttaminen käynnistettiin vuoden
alusta. Toteuttajakumppaniryhmiä ovat Elävä Kainuu Leader,
Keskipiste-Leader ja Koillismaan Leader. Aktivaattorina toimii Mika Halttu. Kaksivuotiselle aktivointihankkeelle on saatu
174 214 euron rahoitus.

Kalaleader -strategiasta tehtiin neljä myönteistä hankepäätöstä, myönnetyt tuet olivat yhteensä 157 691,92 euroa.
Rahoitettavien hankkeiden valinnan tekee kalatalousjaosto,
jossa on 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Oulujärvi Leaderin hallitus on antanut jaostolle valtuudet
Kalaleader -hankkeiden käsittelyyn.
Kalaleader -rahoituskehyksestä ei kuluvalla ohjelmakaudella
ole mahdollista myöntää tukea yritysten investointeihin vaan
ne rahoitetaan ELY -keskuksen kautta. Aktivaattorin avustamia yritysten investointitukihakemuksia jätettiin ELY -keskukseen vuoden aikana seitsemän. Lisäksi aktivaattori avusti
Vaalan kunnan satamainvestointihanketta.

Yhdistyksen omat varat
Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma tukimuoto yritysten
pienille kehittämis- ja investointitoimenpiteille. Seitsemälle
yritykselle myönnettiin yhteensä 5 043,01 euroa yhdistyksen
omista varoista.

1.4. Päättyneiden
hankkeiden vaikutukset
(otetaan käyttöön v. 2017 vuosiraportissa)
Vuoden 2016 loppuun mennessä on vain muutama yksittäinen yritys- ja kehittämishanke toteutettu kokonaan, joten
vaikutuksia arvioidaan vasta seuraavan vuoden raportoinnin
yhteydessä.

1.5. Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian
toteuttamiseen
Kuntien roolin ja tehtäväkentän tuleva muutos näkyy hanketoiminnassa jo nyt. Aiemmilla ohjelmakausilla kunnat hakivat ja niille rahoitettiin vain yksittäisiä hankkeita. Nyt kunnat
ovat ottamassa vahvaa roolia elinvoiman lisäämisessä ja ovat
aktivoituneet tekemään aiempaa enemmän hankeyhteistyötä yhdistysten kanssa. Yhdistys- tai yrityslähtöisiä tai niiden kanssa rakennettuja, mutta kuntien hakemia hankkeita
on kuluvalle kaudelle jo useita ja lisää on odotettavissa. Moni
yhdistysten aloitteesta lähtenyt hankeidea on tällä tavoin
päässyt toteutukseen tilanteessa, jossa yhdistysten rahavarat
eivät mahdollista hankkeen toteuttamista, kun maksatukset
eivät käynnistyneet toivotussa aikataulussa. Tilannetta heikentää se, että ennakkoa hakeneiden hankkeiden varsinaisia
maksuja joudutaan odottamaan vuoden 2017 kevättalveen
saakka. Kuntien kassalle tämä ei aiheuta ongelmia. Strategian
sisältöön kuntien aktivoituminen ei aiheuta muutostarpeita,
mutta sillä on vaikutusta uusien hankehakijoiden määrään.
Kuntien kootessa laajempia hankkeita useiden tahojen kanssa,
yhdistyksille ei synny tarvetta lähteä hakemaan omia pieniä
hankkeita.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti erityisesti
digitalisaation etenemisen vuoksi. Suuret valtakunnallisesti
toimivat yritykset ovat oleellisesti muuttaneet strategioitaan
ja laajentavat uusille, odottamattomillekin toimialoille. Tällä
tulee olemaan vaikutusta myös maaseudun pienten yritysten
toimintaan. Kilpailijana ei välttämättä olekaan toinen pieni
saman alan ja saman paikkakunnan yritys, vaan vaikkapa OP
-ryhmä, Posti tai ulkomainen verkkokauppa. Digitalisaatio
toisaalta antaa pienille yrityksille mahdollisuuksia laajentaa
omaa asiakaskuntaansa ja markkina-aluettaan. Onneksi muutamat ovat tähän jo tarttuneet ja erityisesti perustamistukea
on hyödynnetty toiminnan laajentamiseen ja ulkomaisille
markkinoille pyrkimiseen. Tämä on selkeä ja myönteinen muutos aiempiin ohjelmakausiin, esimerkiksi haettujen yritysten
kehittämistukien sisältöön verrattuna. Tämäkään toimintaympäristön muutos ei aiheuta sisällönmuutostarpeita strategiaan. Pieniä yrityksiä on kuitenkin heräteltävä muutokseen ja
hyödyntämään rahoituksia toimintansa uudistamaan. Tätä
on jo tehtykin mm. Digitystä -tapahtumalla, tulevilla Uudistu
– Tulevaisuus on jo täällä! -tapahtumalla ja Kainuun Digikiertueella sekä puheenvuoroilla eri tilaisuuksissa. Tavoitteena on
myös rakentaa aiheeseen liittyviä yritysryhmähankkeita.

1.6. Tavoitteet seuraavalle
vuodelle
Yritysten välisen yhteistyön lisäämiseksi tavoitellaan vähintään kahta uutta yritysryhmähanketta.
Koska strategialla on elinkeinollinen painotus, yritystukien
osuutta tukipäätösten määrästä pyritään lisäämään. Omalla
miniyritystuella, Kipinä -rahalla, avustetaan 10 – 15 yritysten
pientä investointi- tai kehittämistarvetta toteutukseen.
Yhteisöille suunnattujen ”kymppitonnin kokeilujen” markkinointia jatketaan tavoitteena lisätä hankkeiden rohkeutta ja
uutuusarvoa.

Yhdistyksiä aktivoidaan avaamalla ainakin yksi uusi teemahanke.
Hankehakijoiden ja -toteuttajien osaamista lisätään yhdessä
Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY -keskuksen kanssa.
Tulossa on ainakin maksujen hakemiseen, rakennushankkeisiin ja yritystukiin liittyvät koulutukset.
Yhdessä maakunnallisen kylien yhteenliittymän Kainuun
Nuotan kanssa on ideoitu jokaiseen kuntaan ulottuva Kainuun Digikiertue tuomaan eri tahojen tarjoamia sähköisiä
palveluja tutuiksi alueen asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille.
Suunnittelu on aloitettu vuonna 2016 ja toteutus on kevättalvella 2017. Mukaan on lähtenyt suuri määrä yhteistyökumppaneita, mm. Kainuun Sote, elinkeinoyhtiö Kainuun Etu,
Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Kainuun Liitto, ProAgria, Kaisanet, maakuntalehti Kainuun Sanomat ja useita eri yrityksiä.

2. Leader – ryhmän oma
toiminta ja laatutyö
Onnistumisia ja parannettavaa
Vuotta 2016 voi luonnehtia kokeilujen ja uusien toimintatapojen vuodeksi. Hallitus kokeili uusia tapoja hankkeiden aktivoimiseksi: toteutettiin ideahaku luovien alojen hankkeille,
teemallinen hankehaku kulttuurikohteiden elävöittämiseksi
sekä lanseerattiin ”kymppitonnin kokeilut” innostamaan
pienten innovatiivisten hankkeiden rakentamiseen. Varsinkin
kymppitonnin kokeiluja voi sanoa onnistuneeksi: vaikkei varsinaisena kokeiluna rahoitettukaan kuin yksi hanke, kampanjoinnilla saatiin tuettaviksi muitakin pieniä hankehakemuksia
ja bonuksena yritykset kyselemään kokeilurahoitusta myös
heille, tuloksena muutama perustamistukihakemus.
Leaderin 20 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi lanseerattiin elokuussa Kipinä -raha, Oulujärvi Leaderin oma tukimuoto yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimenpiteille. Kyseessä
oli kokeilu, joka toteutettiin yhdistyksen omilla, vuosien mittaan kertyneillä varoilla. Hakuaikaan mennessä tuli 11 hakemusta, joista hyväksyttiin seitsemän. Näistä kuusi oli uusia
Leader -hakijoita. Loput neljä tulivat Oulujärvi Leaderin alu-

een ulkopuolelta ja jäivät siksi ilman rahoitusta. Kipinä -rahaa
myönnettiin yhteensä 5 043,01 euroa yhteensä 21 143,31
euron kustannuksiin. Onnistunut kokeilu päätettiin jättää
käyttöön ja muuttaa hakuaika jatkuvaksi. Kipinä on sovellus
Keskipiste-Leaderin StarttiLeader -rahoituksesta.

Esimerkkejä myönnetyistä Kipinöistä:
aloittavan erämatkailuyrityksen varusteinvestoinnit
ympäristönhoitopalveluja aloittavan maatilan
laitehankinta
työvälineet remonttipalveluyrityksen ensimmäiselle vieraalle työntekijälle
visualisointia valmistavan yrityksen laitehankinnat mobiilisovellustuotantoon.
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Kehittämishankkeiden haku jaksotettiin. Niitä käsiteltiin helmikuussa ja lokakuussa. Menettelyllä halutaan varmistaa,
että rahoitettaviksi valitaan strategiaa parhaiten toteuttavia hankkeita sen sijaan, että rahoitus menee nopeimmille.
Jaksottamista jatketaan myös vuonna 2017, jolloin kehittämishankkeita käsitellään helmi-, touko- ja lokakuussa. Poikkeuksena ”kymppitonnin kokeilut” ja yritysryhmähankkeet
sekä yritystuet, joita käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Ensimmäinen yritysryhmähanke sai rahoituksen. Sen syntymisessä Oulujärvi Leaderillä oli vahva vaikutus, sillä hakijana toimineella matkailuyhdistyksellä oli alun perin tarkoitus hakea
rahoitusta vain kehittämishankkeelle. Yhteisissä tapaamisissa yhdistys saatiin kuitenkin innostumaan myös yritysryhmän kokoamisesta kehittämishankkeen rinnalle.
Oulujärvi Leader päivitti valtakunnallisen Hanketoimijan
käsikirjan uutta ohjelmakautta vastaavaksi Maaseutuviraston verkostopalvelujen tilauksesta. Tilaus johtui edellisen
ohjelmakauden käsikirjapäivityksestä, joka sekin oli Oulujärvi
Leaderin tekemä ja oli saanut kiitosta käytännönläheisyydestään. Käsikirjan tarkistamiseen osallistui myös Kainuun ELY
-keskuksen myönnön ja maksun asiantuntijoita.
Yhdessä Elävä Kainuu Leaderin kanssa tehtiin aloite ja neuvoteltiin Kainuun Liiton kanssa hankkeesta, jossa aktivoidaan
kainuulaisia, myös pieniä toimijoita suorien EU -rahoituskanavien hyödyntämiseen. Idea hankkeeseen tuli Elävä Kainuu
Leaderilta. Hanke nähtiin tarpeelliseksi ja sen hakijaksi ja
hallinnoijaksi lähti Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Kansain-

Leader – ryhmä alueensa
kehittäjänä
Oulujärvi Leader on jo aiemmilla ohjelmakausilla ollut tiiviisti mukana Kainuun kehittämistyössä. Yhteistyötä tehdään
kaikkien keskeisten kainuulaistahojen kanssa, aihealueista
riippuen. Pitkäjänteisellä toiminnalla eri verkostoissa ja työryhmissä on pystytty vaikuttamaan mm. eri ohjelmien sisältöön ja uusien asioiden liikkeelle lähtöön. Esimerkiksi vuonna
2016 Kainuussa käynnistettiin luonnontuotealan masterplan
-suunnitelman, ”Marjamasterplanin” laatiminen. Masterplan
sisältyy Arktiset Aromit ry:n hankkeeseen, jonka rahoitus
tulee maaseuturahastosta ELY -keskuksen kautta. Kainuun
elintarvikealan kehittämisryhmän puheenjohtajuutta viime
kaudella hoitaneella Oulujärvi Leaderilla oli keskeinen vaikutus siihen, että ”Marjamasterplan” sisällytettiin elintarvikealan toimintasuunnitelmaan ja on nyt muuttumassa todeksi.
Vuonna 2016 Oulujärvi Leaderilla on ollut jäsenyys seuraavissa alueellisissa kehittämisryhmissä: Kainuun maaseuturyhmä, Kainuun Liiton Nopea laajakaista -hankkeen ohjausryhmä, Elintarvikealan kehittämisryhmä sekä Kajaanin kylä- ja
kaupunginosaohjelman seurantaryhmä.
Oulujärvi Leader on osallistunut myös valtakunnalliseen Leader -toiminnan kehittämiseen. Toiminnanjohtaja on Suomen
Kylätoiminta ry:n Leader -jaoston varapuheenjohtaja ja edustaa Leader -ryhmiä Maa- ja metsätalousministeriön Leader
-asiantuntijaryhmässä (v. 2016 loppuun saakka), Maaseutu-

välisen projektiosaamisen kehittäminen Kainuussa -hanke
sai myönteisen rahoituspäätöksen Maakunnan kehittämisrahasta loppuvuonna. Molempien Leader -ryhmien edustajat
ovat hankkeen käytännön toimintaa suunnittelevassa työryhmässä sekä ohjausryhmässä.
Yhteistyö Kainuun ELY-keskuksen kanssa on tiivistä ja sujuvaa
ja sisältää muutakin kuin hankeprosesseihin liittyvän yhteistyön. Koska Kainuussa ei ole erillistä ohjelmaviestintähanketta, ELYllä ja Leader -ryhmillä on yhteinen viestintätiimi
viestintä- ja koulutustoimien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Kahdenvälisissä keskusteluissa ELY -keskuksen
kanssa todettiin yhteisiksi kehittämistarpeiksi rakentamishankehakemusten laadun parantaminen, yritysten aktivointi
ja ELYn ja Leader -ryhmien säännölliset tapaamiset viestintätiimin lisäksi. Näihin liittyen on käytännön toimenpiteinä
täsmennetty rakentamishankkeiden ohjeistusta ja ideoitu
erityisesti yrittäjille ja heidän kanssaan työskenteleville
suunnattu Uudistu – Tulevaisuus on jo täällä! -tapahtuma.
Se toteutuu tammikuussa 2017, mutta järjestelyt on tehty
pääosin vuoden 2016 puolella. Tapahtumaa varten, mutta
myös jatkokäyttöön on suunniteltu ELYn, Oulujärvi Leaderin
ja Elävä Kainuu Leaderin yhteinen video yritystuista. Videossa
hyödynnettiin Maaseutuverkostopalvelujen tarjoamaa videopohjaa. ELY – Leader -tapaamiset on aloitettu ja yhteisen keskustelun tuloksena olivat mm. kaikille maaseuturahastosta
rahoitetuille hankkeille lokakuussa järjestetyt Hanketreffit,
joihin osallistui yli 50 hankevetäjää tai -hallinnoijaa. Treffien
ohjelmana oli verkostoitumisen lisäksi asiaa mm. maksatuksista ja viestinnästä sekä rahoitustilanteista.

viraston YRHA -ryhmässä sekä Maaseudun maankäyttö- ja
infrastruktuuri -ryhmässä. Toiminnanjohtaja osallistui Maaseutuverkostopalveluiden järjestämiin kahteen Leader2030
-tulevaisuusleiriin.

Leader -hallituksen näkemyksiä ryhmän
merkityksestä:
Oulujärvi Leaderilla on suuri merkitys kylien ja yritysten hankerahoittajana. Alueella on muitakin rahoitusmahdollisuuksia, mutta ne koetaan hankaliksi ja vaikeahakuisiksi. Oulujärvi Leaderin merkitys kiteytyy helppouteen pienten ja/tai
aloittelevien yhteisöjen ja yritysten avustamisessa. Monen
muun rahoituskanavan apu jää saamatta jo siitä syystä, ettei
toimijoilla ole aikaa eikä kokemusta rahastojen monimutkaisten ehtojen selvittelyyn. Oulujärvi Leader on helposti
lähestyttävä ja ihmisläheinen organisaatio, jonka tekemä
ohjaus ja neuvonta on ollut konkreettista. Osaava ja joustava henkilökunta on ollut avainasemassa siinä, että monipuolisia kehittämistoimia ja investointeja on syntynyt. Ilman
Leader -neuvontaa ja -rahoitusta moni idea ja hanke olisi
jäänyt toteutumatta. Usealle toimijalle Leader on ollut alku
ja ensimmäinen kontakti kohti jotain suurempaa. Oulujärvi
Leader toimii alueella missä yritystoiminnan aloittaminen on
vaikeaa, mutta Leader on madaltanut kynnystä aloittaa yritystoiminta. Monia innovaatioita on löytänyt tiensä markkinoille Leaderin avustuksella. Palveluiden tuottamisessa Leader -tuki on ollut merkittävä.

3. Yhdistys ja sen resurssit
3.1.

Jäsenistö

3.2. Hallitus ja sen toiminta

Vuonna 2016 yhdistyksen jäseniksi liittyi seitsemän uutta
henkilöä. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 156 jäsentä, joista
jäsenmaksunsa maksoi 98. Hallitus on päättänyt poistaa
jäsenrekisteristä jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa
kahdelta vuodelta maksamatta.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Kankarin Taidehuvilassa
Vaalassa ja siihen osallistui 15 henkilöä. Puhetta johti Esko
Piippo Kajaanista. Hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä ja
kaksi uutta varajäsentä.
Jäsenille postitettiin neljä jäsentiedotetta. Jäsenille varattu
joulukonsertti peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.

Kajaani:

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.
Hallitukseen tuli neljä uutta jäsentä ja kolme uutta varajäsentä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kanniainen ja
uudeksi varapuheenjohtajaksi Jussi Soini.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Maaseutuverkostoyksikön järjestämälle hallitusristeilylle osallistui
yhdeksän henkilöä. Uusille varsinaisille ja varajäsenille järjestettiin perehdyttämistilaisuus.

Puolanka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Arto Okkonen

Marjatta Immonen

julkinen

Heikki Kanniainen, pj. Anna-Kaarina
Uusitalo

julkinen

Jussi Soini, varapj.

Merja Karjalainen

yhdistykset

Väinö Kanniainen

Sauli Sarpola

yhdistykset

Nina Jyrkäs

Paula Valtanen

yksityinen

Simo Kemppainen

Juha Väyrynen

yksityinen

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Markku Väisänen

Anu Tervonen

julkinen

Tytti Määttä

Vuokko Karjalainen julkinen

Kaleva Kovalainen

Vesa Hyvönen

yhdistykset

Markku Rikula

Ilkka Mehtälä

yhdistykset

Merja Korhonen

Maritta Härkönen

yksityinen

Pekka Mankinen

Tarja Ayad

yksityinen

Paltamo:

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Vaala:

3.3. Henkilöstö

3.4. Taloustilanne

Oulujärvi Leaderillä on kaksi vakinaista työntekijää, hankeneuvoja Päivi Koivula ja toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen.
Heidän lisäkseen vuonna 2016 palkattuna oli Kalaleader -aktivaattori Mika Halttu. Palkattomina työssäoppijoina toimivat
Monika Kokkonen 1.1.–31.1. ja Henry Mikkonen 19.1. – 18.4.

Yhdistyksen talous on vahva ja vakaa ja siten esimerkiksi
omien hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Hyvä
taloustilanne perustuu kuntarahaosuuksien vuosittaiseen
laskutukseen. Tämä on mahdollistanut toiminnan, vaikka
ensimmäinen toimintarahan maksu on odotettavissa vasta
vuonna 2017. Toimintaraha on budjetoitu riittämään vuoden
2023 puoliväliin saakka.

Henkilöstö on osallistunut Leader – ryhmille suunnattuihin
koulutuksiin, yritys- ja hanketukien videokoulutuksiin ja Hyrrä
– klinikoihin.

(Taustakuva) Säräisniemen Museo- ja Kotiseutuyhdistys
kunnosti yhden Kainuun vanhimmista tuulimyllyistä. Myllyä tullaan hyödyntämään mm. näyttelypaikkana. Museoalue on Geopark -kohde, joten hankkeella on myös matkailullista merkitystä.

Edellisellä kaudella käyttämättä jäänyt kuntaraha noin 130
000 euroa jäi ryhmän käyttöön kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Eero Huusko Ernst &
Young Oy:stä ja varatilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr Ernst & Young Oy:stä.

7

