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TOIMINTAKERTOMUS

1. Strategian toteuttaminen
vuonna 2017

Oulujärvi Leaderin strategiassa on neljä teemaa, joiden välillä
rahoituksen on suunniteltu jakautuvan seuraavasti:

•
•
•
•

Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta 33 %
Voimavaroja luovuudesta 17 %
Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu 16 %
Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä 34 %

1.1. Strategian tavoitteiden
toteumatilanne
Vuoden loppuun mennessä päättyneitä, loppumaksupäätöksensä saaneita hankkeita oli vasta 15, joista viisi yritystukia.
Päättyneiden hankkeiden vähäisyydestä johtuen strategian
määrälliset tulokset ovat vielä kaukana ohjelmakaudelle
asetetuista tavoitteista. Myönteisenä poikkeuksena nuorten
aikuisten hankkeet tai toimenpiteet, joita on strategiassa
tavoitteena 25, mutta toteutunut jo tähän mennessä yli 70.

Strategiana on yhteistyöllä ja osaamisen kasvattamisella
lisätä innovatiivisuutta; halua ja kykyä uudenlaisiin ratkaisuihin. Innovatiivisuuden lisääntymisen seurauksena syntyy
uusia tuotteita, toimintatapoja ja palvelumuotoja sekä elinvoimaista yritystoimintaa.

Suurimmassa osassa päättyneitä hankkeita on joko rakennettu tai remontoitu erilaisia harrastusrakenteita. Haettujen
yritystukien määrä on ollut odotettua vähäisempi. Jos tilanne
ei korjaudu, tavoiteltua uusien yritysten ja työpaikkojen määrää ei saavuteta.
Kumulatiivinen taulukko tavoitteiden toteutumisesta esitetään vasta vuoden 2018 raportissa, jolloin päättyneitä, tuloksensa raportoineita hankkeita on enemmän.

1.2. Strategian toteuttaminen
ja rahoitetut hankkeet
Vuoden aikana vastaanotettiin yhteensä 45 tukihakemusta,
joista 22 eli 49 % koski yritystukia. Hallitus teki kielteisen
päätöksen kolmelle yritystukihakemukselle ja ELY -keskus
kahdelle puolletulle yritystuelle. Kolme hakijaa veti hakemuksensa pois.
Yritystuista suurin osa kohdistui Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta -teemaan. Näistä valtaosa oli matkailuyritysten investointeja. Lisäksi tuettiin kahta puuta jalostavaa yritystä sekä uuden Green Care -palveluja tarjoavan yrityksen
perustamista ja investointeja.

Ympäristöteemassa rahoitettiin kaksi hakemusta. Näistä toinen
oli yrityksen perustamistuki ja toinen nuoriin kohdistuva kehittämishanke. Ympäristöteema on edennyt hieman muita teemoja
hitaammin, joten sitä vauhditettiin ryhmän omalla teemahankkeella.
Hanketukien enemmistö tuettiin Sujuva arki elinvoimaisissa
yhteisöissä -teemasta. Sisällöltään suurin osa koski vapaaajantoiminnan monipuolistamista.
Strategian rahoituksellinen toteuttaminen etenee suhteellisen tasaisesti teemojen välillä (53 % - 60 %) lukuun ottamatta
ympäristöteemaa, joka toteutuu edelleen muita hitaammin
(39 %). Sujuvan arjen teemaa joudutaan mahdollisesti jossain
vaiheessa jarruttamaan, jotta rahoitusta riittää myös loppuohjelmakauden hyville hankkeille.

Voimavaroja luovuudesta -teemasta tuettiin viisi yritystukea
ja yksi yleishyödyllinen investointi.

ELY -keskuksen päätöksen saaneiden hankkeiden jakautuminen strategian teemoihin
Yritystuet, kpl 2017
/ kumulatiivinen
Luontoon pohjautuva
elinkeinotoiminta
Voimavaroja luovuudesta
Viihtyisä ympäristö, kasvava
ympäristövastuu
Sujuva arki elinvoimaisissa
yhteisöissä
Yhteensä

Hanketuet,
kpl 2017 /
kumulatiivinen

11 / 18

3 / 10

5/9

2/6

1/2

3/4

2/7

16 / 27

19 / 36

24 / 47

Myönnetty rahoitus 2017 /
kumulatiivinen

Strategiassa varattu
rahoitus /ohjelmakausi

430 650 /
884 227 .
122 194 /
482 852 .
186 719 /
315 423 .
386 602 /
1 041 149 .
1 126 165 /
2 723 651 .

1 675 000

Strategian toteutumistilanne teemoittain rahoituksen osalta (ELY-keskuksen päätöksen saaneet hankkeet)

863 000
812 000
1 724 000
5 074 000

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista
Puumanni on paltamolainen hirsirakennuksia ja CLT-tuotteita valmistava yritys, joka laajentaa ulkomaista markkinaaluettaan perustamistuen avulla. Lisäksi tavoitteena on lisätä kauppaa entisissä vientimaissa tarjoamalla niihin uusia
tuotteita. Hankkeella parannetaan paikallisen raaka-aineen
jalostusastetta ja vahvistetaan yrityksen työllistävyyttä. Perheyrityksessä on meneillään sukupolvenvaihdos ja hankkeen
avulla nuori yrittäjä saa lisäpotkua alkavalle yrittäjäuralleen.

Perinteiseen hirsirakentamiseen erikoistunut Vaarojen rakentajat Oy laajentaa toimintaansa erämatkailuun liittyvien
ohjelma- ja majoituspalvelujen tarjoamiseen. Investointihankkeessa rakennetaan ja kalustetaan hirsipirtti-päärakennus, saunamaailma ja talousrakennus toimistoineen Puolangan Hietaniemeen.

Vaalalainen Kankarin Taidehuvila on taidealan yritys, joka laajentaa liiketoimintaansa marokkolaisten käsintehtyjen mattojen sekä sisustus- ja käsityötuotteiden maahantuontiin ja
myyntiin perustamistuen avulla. Yhteistyökumppanina maahantuotavien tuotteiden hankinnassa on Marokon valtion

Aisti ja Tunne Oy on uusi kajaanilainen yritys, joka tarjoaa eläinalan palveluja, hyvinvointi- ja liikuntapalveluja eläimille ja ihmisille sekä koulutuspalveluja. Tukea myönnettiin investointeihin ja perustamistukeen, jolla toteutetaan mm. verkkokauppa,
sähköinen ajanvarausjärjestelmä, somestrategia ja hankitaan
ammatillista lisäosaamista Green Care -toiminnasta.

Paltamon Hevosystäväinseura ry kunnostaa lakkautetun kyläkoulun entisestä urheilukentästä ratsastuskentän. Hankkeen
tuloksena kuntaan saadaan uusi harrastuspaikka, joka mahdollistaa myös hevosalan valmennuksen ja koulutustapahtumien sekä erilaisten kilpailujen, näyttelyjen ym. yleisötapahtumien järjestämisen.

Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry hankkii tuen avulla
ammunta- ja metsästyssimulaattoriohjelmiston laitteineen.
Simulaattori sijoitetaan Paljakkataloon vetovoimatekijäksi
niin matkailijoille kuin paikallisväestölle. Simulaattori mahdollistaa metsästyksen ympärivuotisen harrastamisen ja sopii
opetukseen sekä vasta-alkajille että kokeneemmille metsästäjille. Simulaattoriin sisältyy myös ampumahiihto-ohjelma.
Simulaattori tarjoaa uuden lisälajin koulujen liikunnanopetukseen: käyttö on peruskoulun ja lukion liikuntatuntien aikana
oppilaille maksutonta.

omistama Maison de l Artisan, jossa yrittäjän marokkolaissyntyinen puoliso on vuosia opettanut ja ohjannut perinteistä
käsityötä. Kankarin Taidehuvila on Rokua GeoParkin ja Oulujärven Kulttuurikierroksen virallinen käyntikohde.

Kajaanilainen JPH-Määttä on uusi CLT-tuotteita valmistava
puualan yritys, joka hankkii investointituen avulla puuntyöstökoneita. Perustamistuella ostetaan tuotteiden 3C -mallinnusta ja markkinointimateriaalin suunnittelu.

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry kokeilee ns. kymppitonnin kokeiluhankkeessa järjestäytyneen vapaaehtoistoiminnan aloittamista Vuolijoella. Hankkeessa kartoitetaan Vuolijoella toimivien yhdistysten edellytykset ja mahdollisuudet syventää
yhteistyötä vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoimijoiden
kesken haetaan keinoja palvelujen monipuolistamiseen, hyvien käytäntöjen jakamiseen, uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja mahdollisten päällekkäisyyksien karsimiseen. Työ
tehdään toimijoiden ohjelmoiduissa yhteistapaamisissa.

Kainuun Liikunnan Luovuus liikkeeksi –
tuumasta toimeen -hankkeessa aktivoidaan yhdistyksiä ja muita tahoja innovatiivisiin liikuntakokeiluihin, -tapahtumiin
ja -tempauksiin erityisesti alueen luontoympäristöä hyödyntäen. Tavoitteena on
luoda kokeilujen pohjalta pysyviä, vuosittain toistuvia tapahtumia ja liikuntatempauksia.
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Meri- ja kalatalousrahasto
Oulujärvi Leaderin hallinnoiman Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategian toteuttaminen jatkui. Toteuttajakumppaniryhmiä ovat Elävä Kainuu Leader, Keskipiste-Leader ja
Koillismaan Leader. Aktivaattorina toimi Mika Halttu. Aktivointihankkeelle saatiin 278 259 euron jatkorahoitus vuosille
2018 – 2020.
Kalaleader -strategiasta tehtiin kaksi myönteistä hankepäätöstä, myönnetyt tuet olivat yhteensä 108 104,00 euroa.

Yhdistyksen omat varat
Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma tukimuoto yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimenpiteille. Vuonna
2017 Kipinöitä myönnettiin 16 yritykselle yhteensä 11 151,11
euroa, yritysten tuettujen toimenpiteiden kustannukset olivat yhteensä 35 192,36 euroa. Kipinä – rahaa varten varattiin
yhdistyksen omia varoja 15 000 euroa, jotka on nyt käytetty.
Kipinöiden myöntämistä jatketaan aiemmalta ohjelmakaudelta säästyneillä kuntarahoilla, kuten kuntien kanssa on
sovittu. Esimerkkejä Kipinöistä: aloittelevan luontopalvelu-

Teemahankkeet
Yhdistysten pieniä investointeja yhteen kerääviä teemahankkeita toteutettiin kaksi.
Yhteinen ympäristö entistä ehommaksi! -teemahankkeella
haluttiin innostaa toimijoita yhteisiin ympäristötoimenpiteisiin tukemalla ympäristön tilaa parantavien, hoitavien tai
säästävien koneiden, laitteiden ja varusteiden hankintaa.
Hankkeessa toteutettiin 26 kustannuksiltaan alle 6 000 euron
toimenpidettä. Toimenpiteiden sisältönä oli muun muassa
ilmalämpöpumppuja, led -valoja, kompostoreja, kuivakäymälöitä, aurinkosähköjärjestelmiä ja hoitokalastusvälineitä.
Hakijoista 20 oli uusia hakijatahoja.
Uutta tekniikkaa yhdistyksiin -teemahankkeella edistettiin
teknologian ja erilaisten laitteiden hyödyntämistä yhdistystoiminnassa. Tavoitteena oli sujuvoittaa yhdistysarkea ja
parantaa toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia.
Hankkeessa toteutettiin 46 toimenpidettä, joista 39 uusien
hakijatahojen toimesta.
Toimenpiteet sisälsivät muun muassa kokous- ja av -välineistöä sekä erilaisiin harrastuksiin liittyviä sähköisiä ohjelmistoja,
esimerkkeinä eSports -yhdistyksen hankkima virtuaalitodellisuusjärjestelmä sekä metsästysseuran ammunnanharjoituslaitteisto.
Molempien teemahankkeiden koordinointi tapahtui toimintarahalla.

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 16. Lisäksi aktivaattori avusti Paltamon
kunnan kalataloinvestointihankkeen suunnittelua.

yrityksen kuivauskapasiteetin kasvattaminen, kolmen matkailun ohjelmapalveluyrityksen välinehankinnat ja paikallista
puuta jalostavan hirsirakennusyrityksen vannesahahankinta
järeiden tukkien sahaukseen.
Uutena omana tukimuotona avattiin Kalakipinä elinkeinokalatalouden yritysten pienille investoinneille ja kehittämistoimille. Kipinäpäätöksiä tehtiin kahdelle yrittäjälle. Kalakipinöiden myöntämiseen käytetään edelliseltä ohjelmakaudelta
säästynyttä Kalaleader -kuntarahaa, joka neuvoteltiin jäämään Oulujärvi Leaderille kyseiseen käyttöön.

Yhteys valtakunnallisiin ja
koordinaatiohankkeisiin
Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden teemoihin liittyviä
kehittämishankkeita on vuoden loppuun mennessä käynnissä
vain matkailuun liittyen. Oulujärvi Leader on jäsenenä Kainuun elintarvikealan kehittämisryhmässä ja ryhmällä on ollut

1.3. Rahoitettujen
hankkeiden vaikutukset
Kuten kohdassa 1.1. on kerrottu, päättyneitä hankkeita on
vasta 15, joten laajamittaisia vaikutuksia ei vielä ole.
Merkittävin vaikutus on Vuolijoen aluelautakunnan perustaminen ja käynnistyminen. Aluelautakunta vastaa muun
muassa Vuolijoen ulkoilualueiden hoidosta ja ostaa ko. työt
paikalliselta yrittäjältä, tämä on osoittautunut kustannustehokkaammaksi tavaksi kuin aluelautakuntaa edeltänyt kaupungin tekemä työ. Vuolijoen aluelautakunta on Kainuun
ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa lähidemokratiamalli,
jolla on myös budjettivaltaa. Uudenlaiset keinot vaikuttaa
palvelujen järjestämiseen ja oman asuinalueen kehittämiseen
(lähidemokratia) on kirjoitettu Oulujärvi Leaderin strategian
Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä -teemaan. Aluelauta-

tapaaminen lähiruoka -koordinaatiohankkeen kanssa. Oulujärvi Leader on useimpien koordinointihankkeiden postituslistalla tuoreimman tiedon saamiseksi. Tarvittaessa uutisia
jaetaan eteenpäin mm. ryhmän facebook -sivulla. Valtakunnalliset kehittämishankkeet ovat jääneet vieraiksi, eikä niihin
ole ollut yhteyttä.

kunta toteuttaa tätä suoraan. Aluelautakunnan syntyminen
on myös hyvä esimerkki yhteistyöstä: ajatus nousi esiin Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän kyläkierroksella ja sitä vietiin eteenpäin vuolijokelaisten yhdistysten,
asukkaiden, Kajaanin kaupungin, Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Oulujärvi Leaderin yhteistyönä.
Päättyneistä hankkeista viisi lisäsi ja monipuolisti harrastusmahdollisuuksia. Kolme näistä liittyi hevosiin, joten hevosharrastajien olosuhteet paranivat alueella kohtalaisen paljon.
Kajaanissa remontoitiin sekä ratsastusmaneesia että ravirataa ja Paltamossa Melalahden kylälle rakennettiin ratsastuskenttä.
Viidessä päättyneessä yritystukihankkeessa syntyi yhteensä
neljä uutta työpaikkaa.
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2. Leader – ryhmän oma
toiminta ja laatutyö
Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet
Leader -tukimahdollisuuksia on esitelty itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa ja kutsuttuina
muiden järjestämissä tilaisuuksissa kuusi kertaa. Tilaisuuksissa
on ollut yhteensä 331 osallistujaa. Sisällöltään tilaisuudet ovat
olleet lähinnä tuki-infoja, poikkeuksena tammikuussa järjestetty Uudistu! – Tulevaisuus on jo täällä! -tilaisuus, jonka tavoitteena oli herätellä erityisesti yrityksiä digitalisaation tuomiin
muutoksiin. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY -keskuksen kanssa.
Omia infotilaisuuksia järjestetään harkiten. Tarjontaa erilaisista tilaisuuksista riittää ja tehokkaammaksi aktivointitavaksi
on huomattu puheenvuorot muiden järjestämissä tilaisuuksissa, työryhmien ja yhteistyökumppaneiden kautta leviävä
tieto sekä paikallislehtien hyödyntäminen.

sekä hankkeet että infotilaisuudet saavat hyvin näkyvyyttä.
Paikallislehdille on myös itse kirjoitettu valmiita lehtijuttuja,
jotka on poikkeuksetta julkaistu vähintään osassa alueen lehtiä. Maksullisia ilmoituksia on julkaistu kampanjaluontoisesti,
esimerkiksi teemahankkeista.
ELY-keskuksen ja Leader -ryhmien yhteinen Vekkari -lehti julkaistiin ja jaettiin jokaiseen kainuulaistalouteen loppuvuodesta. Lehti toteutettiin ELY -keskuksen teknisellä tuella.
Yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.oulujarvileader.fi
pidetään ajan tasalla jatkuvasti. Sosiaalisen median kanavista
ovat käytössä Facebook ja Twitter. Teemahankkeiden hakuja
on mainostettu Facebookin maksullisena palveluna.

Paikallislehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja niissä

Onnistumisia ja parannettavaa
Perustamistuen aktiivinen käyttö työkaluna sekä olemassa olevien yritysten kehittämiseen että uusien perustamisessa kuuluu onnistumisiin.
Kehittämishankkeiden jaksotettua hakua jatkettiin: hakemuksia käsiteltiin helmikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Menettelyllä halutaan varmistaa, että rahoitettaviksi valitaan strategiaa parhaiten toteuttavia hankkeita sen sijaan, että rahoitus
menee nopeimmille. Poikkeuksena ”kymppitonnin kokeilut”
ja yritysryhmähankkeet sekä yritystuet, joita käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Teemahankkeet osoittautuivat hyväksi keinoksi yhdistystoimijoiden aktivointiin. Niillä on pystytty sekä vastaamaan yhdistysten käytännön tarpeisiin että edistämään Oulujärvi Leaderin strategian toteutumista. Kahdessa teemahankkeessa oli
yhteensä 59 uutta hakijatahoa (81 %). Yritys- ja hanketukien
hakijoista 19 (42 %) oli uusia, näistä 12 yrityksiä ja seitsemän
yhdistyksiä.
Yritysryhmähankkeiden rakentamisessa ei ole onnistuttu
halutulla tavalla. Aktivointia on tehty, kiinnostuneita yrityksiä
etsitty ja keskusteluja käyty välillä pitkäänkin, mutta hankehakemukseksi asti jaksoi vain yksi yritysryhmähanke, jonka virallista päätöstä ei ehditty saada vielä vuoden 2017 puolella.
Yhteistyö Kainuun ELY-keskuksen kanssa on tiivistä ja sujuvaa ja

sisältää muutakin kuin hankeprosesseihin liittyvän yhteistyön,
esimerkiksi työryhmätyötä ja yhteisiä viestintätoimia, joita on
toteutettu ilman erillistä ohjelmaviestintähanketta. Kahdenvälisissä keskusteluissa ELY -keskuksen kanssa todettiin yhteisiksi kehittämistarpeiksi laatukäsikirjan prosessien läpikäynti,
maakunnallisten koulutuspäivien järjestäminen kevättalvella
2018 ja uudet tavat viestinnässä mahdollisesti yhteistyössä
Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Edellisenä vuonna
kirjattiin tarve parantaa rakennushankkeiden laatutasoa ja
tapaamisessa todettiin tämän toteutuneen Oulujärvi Leaderin tarkennettua hakijoiden ohjeistusta. Edellisen vuoden
sovittuihin asioihin kuului myös ELYn ja Leadereiden yhteisen
yritysaktivoinnin lisääminen. Tätä toteutettiin vuonna 2017
järjestämällä Uudistu! – Tulevaisuus on jo täällä! -tilaisuus (120
osallistujaa), valmistamalla yritystukivideo, kahdella yritysneuvojille suunnatulla tilaisuudella, yhteisillä lehti-ilmoituksilla Kainuun Yrittäjien lehdissä sekä Vekkari -lehdellä.
Laatukäsikirjan prosessikuvaukset on päivitettävä ja Kalaleaderin prosessikuvaukset täytyy lisätä laatukäsikirjaan. Vertaisarvioinnista on sovittu Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin
kanssa, käytännön arviointityö aloitetaan helmikuussa 2018.
Kaikki kolme ryhmää ovat rajanaapureita keskenään, mutta eri
maakunnissa ja siten toimintatavat eivät ole yhtä tuttuja kuin
saman maakunnan sisällä toimittaessa. Vertaisarvioinnista on
siis odotettavissa paljon opittavaa, hyötyä ja uusia näkökulmia
jokaiselle kolmelle ryhmälle.

3. Leader – ryhmä alueensa
kehittäjänä
Oulujärvi Leader on jo pitkään 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, uusien asioiden
liikkeelle lähtöön ja hankkeiden syntymiseen.
Vuonna 2017 Oulujärvi Leader osallistui seuraaviin alueellisiin
kehittämisryhmiin: Kainuun maaseuturyhmä, Kainuun Liiton
Nopea laajakaista -hankkeen ohjausryhmä, Elintarvikealan
kehittämisryhmä, Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman
seurantaryhmä, ProAgrian ProYritys Kainuu -hankkeen projektiryhmä, AIKOPAn Kainuun kv-projektiosaamisen kehittäminen Kainuussa -hankkeen ohjausryhmä, Kainuun vesienhoidon
yhteistyöryhmä, Kainuun ELY-keskuksen yritysten kehittämistiimi, Metsähallituksen Ärjä Masterplan 2020 -hankkeen hankeryhmä, Kainuun maakuntaohjelman maaseutuvaikutusten
arviointiryhmä sekä Kainuun Liiton Maaseutuvaikutusten
arviointi (MVA) työkaluna maakuntauudistuksessa -hankkeen
asiantuntijaryhmä. Neljä viimeksi mainittua ovat vuonna 2017
tulleita uusia työryhmäjäsenyyksiä.
Osa työryhmätyöstä sisältää paljon muutakin kuin kokouksissa vaikuttamista. Esimerkkeinä Metsähallituksen Ärjä Masterplan 2020 -hankeryhmä sekä Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä:

Oulujärvi Leader on ollut mukana Ärjän saarta koskevissa
keskusteluissa useita vuosia, jo UPM:n omistaessa saaren.
Saaren siirryttyä Metsähallitukselle Oulujärvi Leader osallistui kutsuttuna Ärjä Masterplan 2020 -hankeryhmään yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Työskentely sisälsi kohteen
mahdollisuuksiin tutustumista ja Brändipyörä -työskentelyä
paikan päällä, työpajoihin osallistumista sekä kommentteja
ja esityksiä Masterplan -luonnoksen sisältöön. Työhön osallis-

Leader -hallituksen näkemyksiä ryhmän
merkityksestä:
Oulujärvi Leaderilla on suuri merkitys yhdistysten ja yritysten hankerahoittajana. Varsinkin pienissä kunnissa Leader
-rahoitus on se rahoitusmuoto, joka eniten näkyy käytännön
investointeina ”kylän raitilla”. Ryhmä toimii alueella missä
yritystoiminnan aloittaminen on vaikeaa, mutta Leader on
madaltanut aloituskynnystä. Oulujärvi Leaderin merkitys
kiteytyy helppouteen pienten ja/tai aloittelevien yhteisöjen
ja yritysten avustamisessa. Helppoutta lisää Leaderin näkyminen kentällä: hankkeita suunnittelevia tavataan, tilaisuuksiin osallistutaan ja niitä järjestetään, uutiset ja ilmoitukset

Yritystukien osalta on tehty yhteistyötä ProAgrian ProYritys
-hankkeen, maakunnallisen kehittämisyhtiön Kainuun Edun,
kuntien elinkeinotoimien, Intotalo Osuuskunnan sekä Oulunkaaren seutukunnan kanssa.
Oulujärvi Leader on osallistunut myös valtakunnalliseen Leader -toiminnan kehittämiseen. Toiminnanjohtaja oli Suomen
Kylätoiminta ry:n Leader -jaoston varapuheenjohtaja sekä
Leader -ryhmien edustaja Maaseutuviraston YRHA -ryhmässä.

Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä on laatinut kehittämisohjelman yhdessä kylien ja
kaupunginosien asukkaiden kanssa, toteuttanut kyläkierroksia, järjestänyt teemailtoja esimerkiksi kaavoitukseen ja asiointiliikenteeseen liittyen. Ryhmä seuraa
säännöllisesti ohjelman toimenpiteiden toteutumista ja
järjestää vuosittain kylien Kärkihankehaun, johon tulleille esityksille etsitään ja neuvotellaan parhaita toteutuskanavia. Toimenpiteitä on toteutettu mm. ympäristötöinä, kaupungin omina töinä, Tielaitoksen toimesta sekä
Leader -hankkeina.

tuminen on johtamassa ainakin kahteen Ärjän saarta koskevaan Leader -hankehakemukseen. Hakemuksia menee myös
muihin rahoituslähteisiin, sillä saaren pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää laajoja ja monipuolisia toimenpiteitä niin
puitteiden kuin ohjelmallisen sisällön luomisessa. Tavoitteena on luoda vetovoimaiset olosuhteet, jotka houkuttelevat
paikallisia ihmisiä ja matkailijoita sekä luovat mahdollisuuksia
yritysten syntymiselle tai sijoittumiselle saareen.

ovat luettavissa paikallislehdissä ja pienetkin toimijat ja niille
tärkeät tarpeet huomioidaan (esim. teemahankkeet, yritysten Kipinä -raha). Oulujärvi Leader on helposti lähestyttävä ja
ihmisläheinen organisaatio, jonka tekemä ohjaus ja neuvonta
on ollut konkreettista. Ilman Leader -neuvontaa ja -rahoitusta
moni idea ja hanke olisi jäänyt toteutumatta. Usealle toimijalle Leader on ollut alku ja ensimmäinen kontakti kohti jotain
suurempaa. Rahoittajana toimimisen lisäksi Oulujärvi Leader
on ollut haluttu kumppani erilaisiin yhteistyöverkostoihin.

7

4. Tavoitteet seuraavalle
vuodelle
Yritysten välisen yhteistyön lisäämiseksi tavoitellaan vähintään kahta uutta yritysryhmähanketta.
Koska strategialla on elinkeinollinen painotus, yritystukien
ja elinkeinojen kehittämishankkeiden osuutta tukipäätösten
määrästä pyritään lisäämään. Omalla miniyritystuella, Kipinä
-rahalla, avustetaan 10 – 15 yritysten pientä investointi- tai
kehittämistarvetta toteutukseen.
Yhteisöjä aktivoidaan avaamalla kaksi uutta teemahanketta:

Toimintaympäristön muutos ja
vaikutukset strategian toteuttamiseen
Maakuntauudistus tuo muutoksia viranomaistyöhön, mutta
Kainuussa muutos ei ole yhtä suuri kuin muissa maakunnissa,
sillä Kainuun maakuntamallikokeilu yhdisti esimerkiksi sote
-toiminnot jo vuosia sitten maakunnallisiksi. Yritysneuvonnan
toimintatavat ja toteuttajat tulevat todennäköisesti muuttumaan ainakin osittain, mutta yhteistyö ei katoa. Kainuussa
maakuntauudistusta on tehty viranomaisten ja poliittisten
luottamushenkilöiden toimesta, joten Leader -ryhmille ei ole
avautunut suoraa vaikuttamiskeinoa esimerkiksi työryhmäjäsenyytenä.
Maakuntauudistukseen liittyvä kuntien roolin ja tehtäväkentän tuleva muutos näkyy hanketoiminnassa jo 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

alkuvuonna opintomatkoja koskeva hanke Mallia muualta!
ja loppuvuodesta pienten ympäristörakennelmien teemalla.
Jälkimmäisestä tuli yhdistyksiltä paljon toiveita Yhteinen
ympäristö -teemahankkeen yhteydessä ja toiveeseen halutaan vastata.
Hankehakijoiden ja -toteuttajien osaamista lisätään yhdessä
Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY -keskuksen kanssa.
Tulossa on ainakin maaliskuiset Hanketreffit, joiden teemana
on tuloksellisuus ja tuloksista viestiminen.

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. 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. Kilpailijoiden määrä kasvaa, mutta toisaalta digitalisaatio antaa pienille yrityksille
mahdollisuuksia laajentaa omaa asiakaskuntaansa ja markkina-aluettaan. Onneksi osa yrityksistä on tähän jo tarttunut
ja erityisesti perustamistukea on hyödynnetty toiminnan laajentamiseen ja ulkomaisille markkinoille pyrkimiseen. Tämäkään toimintaympäristön muutos ei aiheuta sisällönmuutostarpeita strategiaan.

5. Yhdistys ja sen resurssit
Jäsenistö
Vuonna 2017 yhdistyksen jäseniksi liittyi 15 uutta henkilöä.
Kolme jäsentä ilmoitti erostaan. Hallitus poistaa jäsenrekisteristä jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. Tällaisia eronneiksi katsottuja oli 33. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 130 jäsentä,
joista jäsenmaksunsa maksoi 113.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Vaarantalolla Paltamossa
ja siihen osallistui 19 henkilöä. Puhetta johti Ari Haapio Paltamosta. Hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen ja neljä uutta
varajäsentä. Kuntavaalit vaikuttivat joidenkin hallituksen
jäsenten taustatahoihin, joten syksyllä pidettiin Puolangan

Paljakassa ylimääräinen yleinen kokous, jossa hallitukseen
vaihtui kaksi uutta jäsentä ja yksi uusi varajäsen.
Jäsenille postitettiin kolme jäsentiedotetta.
Lokakuussa jäsenistölle tarjottiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi mahdollisuus katsoa uusi Tuntematon
sotilas -elokuva ennakkonäytöksenä ennen elokuvan varsinaista ensi-iltaa. Jäsentilaisuuteen Kajaanin BioRexissä osallistui noin 60 henkilöä.

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.
Hallitukseen tuli kevään vuosikokouksessa yksi uusi jäsen ja
neljä uutta varajäsentä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Juhani Soini ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Merja Korhonen. Ylimääräisessä vuosikokouksessa syksyllä hallitukseen
valittiin kaksi uutta jäsentä ja yksi uusi varajäsen. Uusille varsinaisille ja varajäsenille järjestettiin perehdyttämistilaisuus
sekä keväällä että syksyllä.

tikuussa osallistui yksi hallituksen jäsen. Varapuheenjohtaja
osallistui laatutyön sparrauspäivään elokuussa ja puheenjohtaja Leader -puheenjohtajiston tapaamiseen joulukuussa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Maaseutuverkostoyksikön järjestämään hallituskoulutukseen huh-

Kajaani:

Puolanka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Katie Halonen

Aki Räisänen

julkinen

Jouni Heikkinen

Anna-Kaarina
Uusitalo

julkinen

Jussi Soini, pj.

Merja Karjalainen

yhdistykset

Väinö Kanniainen

Tuomo Seppänen

yhdistykset

Hanna Linjala

Raisa Yrjölä

yksityinen

Simo Kemppainen

Juha Väyrynen

yksityinen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Paltamo:
Varsinainen jäsen

Vaala:
Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Markku Väisänen

Anu Tervonen

julkinen

Tytti Määttä

Aune Kesälahti

julkinen

Kaleva Kovalainen

Vesa Hyvönen

yhdistykset

Markku Rikula

Ilkka Mehtälä

yhdistykset

Merja Korhonen

Helena Leinonen

yksityinen

Pekka Mankinen

Tarja Ayad

yksityinen

Henkilöstö

Taloustilanne

Oulujärvi Leaderillä on kaksi vakinaista työntekijää, hankeneuvoja Päivi Koivula ja toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen.
Heidän lisäkseen vuonna 2017 työskentelivät Kalaleader
-aktivaattori Mika Halttu ja toiminnanjohtajan vuorotteluvapaan ajaksi palkattu hankesihteeri Pirjo Moilanen.

Yhdistyksen talous on vahva ja vakaa ja siten esimerkiksi
omien hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Hyvä
taloustilanne perustuu kuntarahaosuuksien vuosittaiseen
laskutukseen. Toimintaraha on budjetoitu riittämään vuoden
2023 puoliväliin saakka.

•
•
•
•

toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen
(vuorotteluvapaalla 1.3. - 27.8.2017)
hankeneuvoja Päivi Koivula
(ts. toiminnanjohtaja 1.3. – 27.8.2017)
aktivaattori Mika Halttu
hankesihteeri Pirjo Moilanen 20.2. – 1.9.2017

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Eero Huusko Ernst &
Young Oy:stä ja varatilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr Ernst & Young Oy:stä.

Henkilöstö on osallistunut Leader – ryhmille suunnattuihin
koulutuksiin sekä yritys- ja hanketukien videokoulutuksiin.
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