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1. YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta-alueena on Kainuu. Leader – ohjelmaa yhdistys toteuttaa Paltamon,
Puolangan ja Vaalan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – ohjelmaa toteutetaan nimensä mukaisesti sekä Kainuussa että Koillismaalla, lisäksi ohjelman toteutukseen on liittymässä Pyhäjärvi . Omia hankkeita toteutetaan
pääsääntöisesti yhdessä Elävä Kainuu Leaderin kanssa, jolloin toteutusalueena on koko Kainuu.
2. HALLINTO
Vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokous muun muassa hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman ja valitsee yhdistyksen
hallituksen jäsenet kolmikantaperiaatetta noudattaen.
Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 148. Jäsenten määrää pyritään kasvattamaan.
Vuoden 2015 aikana lähetetään vähintään kolme jäsentiedotetta.
Hallitus
Hallituksen muodostuminen yksityisten ihmisten, yhdistysten ja julkisen sektorin kolmikannasta toteutuu siten, että jokaisesta neljästä kunnasta on yksi kunkin tahon edustaja. Hallituksessa on siten 12 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan vuosittain.
Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta, tekee strategista suunnittelua ja linjauksia, päättää Leader -rahoituskehyksestä puollettavista hankkeista sekä yhdistyksen omien
kehittämishankkeiden toteuttamisesta.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, arviolta noin 5 – 7 kertaa. Hallituksen kokoukset järjestetään vuorotellen toimialueen eri kunnissa.
Vuoden aikana järjestetään yksi hallituksen strategiapäivä, jolloin keskitytään toiminnan seurantaan ja kehittämiseen.
Myös hallituksen varajäsenet saavat kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ja voivat halutessaan osallistua hallituksen kokouksiin ja strategiapäivään sekä muihin hallitukselle tarkoitettuihin tilaisuuksiin.
Uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet perehdytetään Leader – toimintaan.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan koulutuksiin, toimintaryhmätapaamisiin, vierailuihin ja opintomatkoille. Näitä toteutetaan myös yhdessä Elävä Kainuu Leaderin hallituksen kanssa.
Hallitus voi halutessaan perustaa avukseen erilaisia jaostoja tai työryhmiä.

Johtoryhmä
Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostavat johtoryhmän, joka toimii työntekijöiden tukena yhdistyksen juoksevien asioiden hoita-

misessa, harkitsee mitkä niistä on tarkoituksenmukaista viedä hallituskäsittelyyn, valmistelee
asioita hallitukselle sekä tekee hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita. Johtoryhmä kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus voi antaa johtoryhmälle erillisiä valtuutuksia toimia hallituksen puolesta.
Palkatut työntekijät
Yhdistyksellä on kaksi vakinaista palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen ja
hankeneuvoja Päivi Koivula. Heidän lisäkseen vuoden 2015 aikana työskentelee hankevetäjä
Simo Kemppainen ammattikalastuksen kehittämistä koskevassa hankkeessa toukokuun loppuun saakka.
Mikäli Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategia vuosille 2015 – 2020 hyväksytään Maaja metsätalousministeriössä, syksyllä palkataan strategiaa toteuttava aktivaattori. Muita
omia hankkeita toteutetaan, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Henkilöresursseja voidaan tarvittaessa väliaikaisesti kasvattaa käyttämällä harjoittelijoita, palkkaamalla määräaikaisia
työntekijöitä, ostamalla palveluita tai tekemällä palvelusopimuksia.
Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat ELY – keskuksen yhteydessä erillisessä siivessä. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun.
3. YHDISTYKSEN TOIMINTA
Hanketoiminnan tukeminen
Hankeaktivointi
Aktivointia suunnataan siihen, että uuden ohjelmakauden hakujen avautuessa huhtikuun lopussa käsittelyyn saadaan välittömästi ohjelman toteutumista hyvin edistäviä hakemuksia.
Hankekäsittely
Hankkeiden käsittelyyn kuuluu valmistelun, esittelyn, lausuntojen antamisen, maksatusten
valmistelun sekä seurannan lisäksi oleellisena osana toimijoille annettu hankeneuvonta. Panostamalla neuvontaan hankkeiden syntyvaiheesta loppuun saakka vältetään monia sudenkuoppia ja ongelmatilanteita ja saadaan sekä viralliset hanke- että maksatuspäätökset nopeasti ELY – keskuksesta.
Uuden ohjelmakauden mukanaan tuomat muutokset lainsäädännössä, asetuksissa ja tukiehdoissa sekä sähköisen hakujärjestelmän käyttöönotto vaativat toiminnanjohtajalta ja hankeneuvojalta paljon opiskelua ja neuvontatyötä hankehakijoiden opastamiseksi.
Hankkeita vastaanottaessaan yhdistys hoitaa viranomaistehtävää.
Hankkeiden rahoitus
Vuonna 2015 on käytettävissä 1 420 720 euroa yritys- ja hanketukien myöntämiseen. Haut
avautuvat huhtikuussa ja virallisten päätösten tekeminen alkaa elo-syyskuussa.
Muu kehittämistyö
Kehitämme elinkeinokalataloutta
Elinkeinokalataloudella tarkoitetaan ammattikalastusta, kalanviljelyä ja kalanjalostusta. Kalaleader – rahoituksella olemme voineet tukea näiden yritysten investointeja ja sekä yleistä
alan kehittämistä, esimerkiksi kalasatamien parantamista ja varustamista. Ohjelmaa on to-

teutettu yhdessä Koillismaan Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin kanssa.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – toimintaa halutaan jatkaa vuosina 2015 – 2020. Alueeseen on liittymässä myös Pyhäjärvi, joten Keskipiste-Leaderista tulee yksi uuden strategian
toteuttajakumppani. Strategia ja hakemus tullaan jättämään MMM:lle helmikuussa 2015.
Ajalla 1.1. – 30.6. toteutetaan oma hanke, jonka tarkoituksena on selvittää ammattikalastuksen uusia mahdollisuuksia Kainuussa. Hankkeeseen palkataan kokopäivätoiminen vetäjä viiden kuukauden ajaksi.
Osallistuminen kehittämistyöryhmiin
Osallistumalla erilaisten paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittämisverkostojen ja työryhmien toimintaan tuodaan ruohonjuuritason näkökulmaa työryhmien työhön ja
eri ohjelmiin sekä luodaan kontakteja ja yhteistyömuotoja, jotka edistävät Oulujärvi Leaderin
kehittämisohjelman toteutumista.

