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1. Strategian toteuttaminen
vuonna 2019

Vuoden aikana vastaanotettiin 32 tukihakemusta, joista 17 eli
53 % yritystukia. Hallitus teki kielteisen päätöksen kuudelle

1.1. Strategian tavoitteiden
toteumatilanne

Viihtyisä ympäristö, kasvava
ympäristövastuu

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

Alalle on syntynyt innovatiivisia yrityksiä ja toteutettu ympäristöosaamista ja -tietämystä lisääviä kehittämishankkeita.
Teeman etenemistä on vauhditettu teemahankkeilla, joilla on
tehty mm. erilaisia viihtyvyyttä parantavia rakenteita. Tässä
painopisteessä on vielä kehystä jäljellä ja tarvitaan aktivointitoimenpiteitä; teemallinen hakemushaku avattiin joulukuussa
ja uusitaan tarvittaessa 2020.

•

Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta 33 %

•

Voimavaroja luovuudesta 17 %

•

Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu 16 %

•

Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä 34 %

Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä

Teema etenee matkailun osalta hyvin, tuloksena on useita yritysinvestointeja, lisää vuodepaikkoja ja uusia käyntikohteita.
Myös puualan ja Green care-yrityshankkeita toteutettu. Strategiaan kirjoitettu luonnontuotteita koskeva yhteistyö Oulun
yliopiston/Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa on tuottanut
yritysryhmähankkeen luonnonkosmetiikka-alalle, valmisteilla
olevan kv-hankkeen ja Oulujärvi Leaderin jäsenyyden yliopiston ESR-rahoitteisen hankkeen ohjausryhmässä.

Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen on
toteutunut hyvin, lähidemokratiaa parantava Vuolijoen aluelautakunta on muuttunut kokeilun jälkeen vakinaiseksi, nuoria
aikuisia on saatu kehittämistyöhön ja eri alojen palveluyrityksiä syntynyt.

Teemassa on tuettu tavoitteiden mukaisesti sekä yritystukia
että yleishyödyllisiä hankkeita. Painopiste on ”täynnä”, teemasta puolletaan enää lähinnä yritystukia. Saatu lisärahoituskehys mahdollistaa ehkä myös joitakin pieniä kehittämishankkeita, joilta odotetaan myös elinkeinollista vaikutusta.

Tulokset ja tuotokset
uudet yritykset
toimintaansa uudistaneet yritykset

Määrällisistä tavoitteista
Määrälliset tavoitteet asetettiin strategiaa laatiessa haastaviksi, eikä niitä tulla kaikilta osin saavuttamaan. Toisaalta osa
tavoitteista on jo ylitetty ja hankkeita on vielä kesken, joten
tulostilanne paranee ohjelmakauden loppuun mennessä. Taulukossa ovat mukana myös teemahankkeiden toimenpiteiden
ja Oulujärvi Leaderin oman Kipinä-rahan tulokset, koska nekin
ovat strategian toteuttamiskeinoja. Talkootyön määrälle ei
strategiassa asetettu tavoitetasoa, mutta sen toteutumista
seurataan.

Tavoite

Toteuma

65

27

50

88

160

77

uudet työpaikat

80

28

hankkeen aikana työllistyneet

30

20

uudet palvelut

koulutuksiin osallistuneet
aktivointitilaisuuksiin osallistuneet
rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat

770

248

1 550

10 858

130

163

laaditut suunnitelmat

10

48

toimintojaan monipuolistaneet kylätalot tai vastaavat

10

38

av- ja kv-hankkeisiin osallistuneet yhteisöt
kumppanuus- yms. matkoille osallistuneet henkilöt

65

54

100

192

av- ja kv-yhteistyöverkostot

10

3

nuoriin aikuisiin kohdistuneet hankkeet/toimenpiteet

25

116

muulla kuin Leader-tuella toteutetut hankkeet

10

1

-

15 908

talkootyön tuntimäärä

ja ELY -keskus yhdelle hakemukselle. Osa kielteisistä päätöksistä johtui myöntövaltuuden riittämättömyydestä.

Taulukko 1: ELY -keskuksen päätöksen saaneiden hankkeiden jakautuminen strategian teemoihin

Luontoon pohjautuva tuotanto

Voimavaroja luovuudesta

1.2. Strategian toteuttaminen ja
rahoitetut hankkeet

Yritystuet, kpl

Hanketuet, kpl

Myönnetty rahoitus

Strategiassa
varattu rahoitus /
ohjelmakausi

2019

2014-2019

2019

2014-2019

2019

2014-2019

Luontoon
pohjautuva
elinkeinotoiminta

3

25

7

23

291 636

1 456 632

1 715 590

Voimavaroja
luovuudesta

4

14

1

11

77 708

893 142

883 910

Viihtyisä
ympäristö, kasvava
ympäristövastuu

0

4

4

11

138 300

568 702

831 680

Sujuva arki
elinvoimaisissa
yhteisöissä

7

21

5

38

432 067

1 620 804

1 763 820

14

64

17

83

939 711

3 703 452

5 195 000

Yhteensä

Taulukko 2: Strategian toteutumistilanne teemoittain rahoituksen osalta (ELY-keskuksen päätöksen saaneet hankkeet)
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Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista
Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry Kajaanista toteuttaa Kohti
Älykästä Vuolijokea, digitaalisia verkostoja ja valmiuksia
-hankkeen. Hankkeessa kehitetään Vuolijoen palveluja sisältöineen Älykkäin kylä -kilpailuun. Lisäksi panostetaan
viihtyvyyteen, virkeyteen ja elinvoimaisuuteen Älykkäin
kylä -hengessä järjestämällä kursseja, tukemalla kouluyhteistyötä, lisäämällä kansallista yhteistyötä ja käynnistämällä kansainvälinen yhteistyö skotlantilaisen Smart Village -verkostoon kuuluvan Strathyren kanssa.

Paltamon melontakeskus täydentää Oulujärven melontakeskusverkon järven ympäri ulottuvaksi. Hankkeen toteutti Paltamon kunta, aloitteentekijänä ja hankekumppanina toimi Oulujärven Melojat ry. Aiemmin on tuettu
melontakeskukset Vaalaan ja Kajaaniin. Keskukset luovat
edellytyksiä vesistömatkailulle ja tarjoavat harrastusmahdollisuuksia paikallisille ja vapaa-ajan asukkaille.

ROOLS Oy on aloittava kajaanilainen yritys, joka testaa
uudenlaista palvelumuotoa metsäteollisuudelle ja sen
alihankintayrityksille. Kokeilussa yhdistyvät pitkäaikainen kokemus alalta, nuorten teknologiaosaaminen ja
uusien välineiden, mm. lisätyn todellisuuden hyödyntäminen. Kokeilun onnistuessa uutta palvelua voidaan soveltaa myös muilla aloilla, esimerkiksi kaivosteollisuudessa ja maataloudessa. Innovaatiolla on mahdollisuuksia
kansainvälisille markkinoille.

Puolangan pessimistit ry hankki kiinteistön tapahtumataloksi ja pessimismi -brändin sydämeksi. Pessimismitalon
avulla saadaan lisää näkyvyyttä ja sillä voidaan edesauttaa Puolangan matkailun kehittämistä. Tapahtumatalo
tulee tarjoamaan hyvät puitteet sekä yhdistyksen itsensä
että muiden tapahtumajärjestäjien tilaisuuksille. Samalla
paranevat liikunnanharrastajien olosuhteet kunnan liikuntasalin vapautuessa liikuntavuorojen käyttöön.

Meri- ja kalatalousrahasto
Oulujärvi Leaderin hallinnoiman Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategian toteuttaminen jatkui. Toteuttajakumppaniryhmiä ovat Elävä Kainuu Leader, Keskipiste-Leader ja Koillismaan
Leader. Aktivointihankkeelle on myönnetty rahoitus vuoden
2020 loppuun saakka. Lisäksi jätettiin rahoitushakemus Uudistuva kalatalous – koulutusta ja yhteistyötä -hankkeelle.

T:mi Tanja Koo tarjoaa lehmien sorkanhoitopalveluja Vaalassa ja ympäristökunnissa noin 100 kilometrin säteellä.
Kainuussa ei sorkanhoitopalveluita ole, joten yritykselle
on suuri tarve. Yrittäjälle myönnettiin Leader -investointitukea sorkanhoitolaitteeseen jo yrityksen perustamisvaiheessa muutamia vuosia sitten. Nyt hankittiin lisäksi
uusi laite Espanjasta. Uudella laitteella lehmä nostetaan
noin puolen metrin korkeuteen ja työskentely tapahtuu
nopeammin, kevyemmin ja helpommin; hoitoaika on vain
noin kolme minuuttia nautaa kohti. Yrittäjä työllisti aikaisemmin itsensä lisäksi toisen henkilön, uusi investointi
mahdollisti toisen työntekijän palkkaamisen.

Vaalan Fysioterapia Oy tarjoaa hyvinvointipalveluja
sekä vaalalaisille että ympäristökuntien vakituisille ja
vapaa-ajan asukkaille. Yritys tekee mittavan kuntosalilaajennuksen, jolla kasvatetaan yrityksen liikevaihtoa ja
työllistävyyttä. Yrityksen vahvistaminen on osaltaan varmistamassa aluillaan olevan sukupolvenvaihdoksen.

Melalahden kylällä Paltamossa tehdään pohjatyötä vesistöjen kunnostamiselle. Melalahti on valtakunnallisesti
arvokas perinnemaisema, jossa rannat ja vesi ovat olennaisessa asemassa. Hankkeessa toteutetaan kattavat luontokartoitukset ja laaditaan vesistökunnostusselvitys. Näillä
mahdollistetaan tulevat, varsinaiset kunnostustoimenpiteet. Hankkeen toteuttaa ProAgria Kainuu yhteistyössä
kyläläisten, maanomistajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Rahoitettavien hankkeiden valinnan tekee kalatalousjaosto,
jossa on 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Oulujärvi Leaderin hallitus on antanut jaostolle valtuudet
Kalaleader -hankkeiden käsittelyyn.

Rakennerahastot
Oulujärvi Leaderin ensimmäinen ESR -hanke sai myönteisen
päätöksen heinäkuussa. Osaajia vesistönhoitoon- hankkeessa
koulutetaan 19 henkilöä tekemään vesistönhoito- ja kunnostustoimenpiteitä. Hankkeen kustannusarvio on 64 511 euroa.
Koulutuksella vastataan selkeään tarpeeseen: kunnostettavia
vesistöjä ja rahaa kunnostuksiin on, mutta osaavista tekijöistä
on pulaa. Koulutuksen jatkuvuudesta hankkeen jälkeen on
sovittu Kajaanin ammattioppilaitoksen kanssa. Hanke on hyvä
esimerkki kalatalousryhmätoiminnan ja maaseuturahaston
Leader -työn yhteisvaikuttavuudesta. Hanketta ei olisi syntynyt pelkästään jommankumman toimesta tai rahoituksella.

Yhdistyksen omat varat
Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma aktivointiraha yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimenpiteille. Vuonna
2019 Kipinöitä myönnettiin 15 yritykselle yhteensä 11
669,81 euroa, tuettujen toimenpiteiden kustannukset olivat
yhteensä 41 048,57 euroa.

Kalakipinä on elinkeinokalatalouden yritysten pienille
investoinneille ja kehittämistoimille tarkoitettu aktivointiraha. Kipinäpäätöksiä tehtiin kuudelle yrittäjälle yhteensä 2
467,51 euroa. Yritysten toimenpiteiden kustannukset olivat
yhteensä 7 577,71 euroa.
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2. Leader – ryhmän oma
toiminta ja laatutyö

Teemahankkeet
Syksyllä 2018 avatun Pienet ympäristörakennelmat -teemahankkeen toimenpiteet valittiin tammikuussa. Toimenpiteitä
hyväksyttiin 23: sisältöinä esimerkiksi laavuja, kotia, pitkoksia,
lintutorneja ja lintujen pesäsaaria. Toteuttajayhdistyksille järjestettiin yhteinen aloitustilaisuus, jossa neuvonnan ja viestintäohjeistuksen lisäksi oli mahdollisuus kertoa omista toimenpiteistä ja verkostoitua. Toimenpiteistä kolme jäi toteutumatta,
20 toteutettiin lokakuun loppuun mennessä. Toimenpiteissä
tehtiin 44 kokonaan uutta rakennelmaa sekä korjattiin ja kunnostettiin 54.
Helmikuussa avattiin kaksi uutta teemahanketta. Kyläraitit
kuntoon -teemahankkeessa parannettiin kylien ja kuntakeskusten viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kalustohankinnoilla.
Toimenpiteitä oli 12 ja niistä suurin osa erilaisia pihakalusteita
ja opasteita. Toimenpiteet toteutettiin marraskuun loppuun
mennessä.Vauhtia yhdistystoimintaan! -teemahankkeessa
tuettiin täsmätyöllistämistä: yhdistykset voivat palkata lyhyeksi määräajaksi työntekijän tekemään jonkin työn, joka muuten oli jäänyt tekemättä tai kokeilemaan ja käynnistämään
jotain uutta toimintaa. Tavoitteena oli myös työnantajuuteen
liittyvän osaamisen kasvattaminen yhdistyksissä. Valituiksi
tulleiden toimenpiteiden toteuttajille järjestettiin koulutusta
työnantajavelvoitteista ja niiden hoitamisesta. Toiveena on,
että yhdistykset rohkaistuvat työllistämään jatkossakin ja hyödyntämään siihen eri rahoitusmahdollisuuksia. Toimenpiteitä
oli 14 ja niiden toteuttaminen voi jatkua vuoden 2020 helmikuun loppuun saakka. Henkilöitä palkattiin hyvin erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi keräämään perinnetietoa, käynnistämään
uusia kerhoja ja tapahtumia, edistämään kyläläisten liittymistä
kyläverkkoon ja tekemään nettisivuja.

Kokemuksia teemahankkeista
Rakentamista sisältävistä toimenpiteistä koostuva teemahanke ei osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Vaikka hankkeen tulokset olivat hyviä ja alueen viihtyvyyttä lisääviä sekä
toteuttajat tyytyväisiä aikaansaannoksiinsa, rakentamista koskevat hankesäädökset ja vaatimukset ovat liian työläitä muutaman tuhannen euron toimenpiteissä. ELY -keskukselta löytyi
joustoa ja hyvää tahtoa hankkeen valmistelun helpottamiseksi,
mutta silti on todettava teemahankkeen soveltuvan paremmin
pienille irtaimistohankinnoille ja kehittämistoimenpiteille.

Yhteys valtakunnallisiin ja
koordinaatiohankkeisiin
Oulujärvi Leader osallistui Rural Finland II -hankkeen järjes-

1.3. Rahoitettujen
hankkeiden vaikutukset
Vaikutukset näkyvät konkreettisesti esimerkiksi uusina yrityksinä, laajentuvana yritystoimintana, työpaikkoina, matkailu- ja virkistysrakenteina, parantuneina harrastusmahdollisuuksina ja uusina tapahtumina. Hankkeissa on tehty valtava

Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet
Toimintaa esiteltiin seitsemässä tilaisuudessa, joissa oli
yhteensä 116 osallistujaa.

Kahdessa teemahankkeessa kokeiltu koulutusta sisältävä
aloitustilaisuus osoittautui hyväksi käytännöksi. Käytäntöä kannattaa soveltaa teemahankkeisiin silloin, kun teema
edellyttää toteuttajilta tiettyä osaamista tai teemahankkeen
avulla voidaan kasvattaa toimijoiden osaamistasoa. Yksinkertaisissa laitehankinnoissa se ei ole tarpeellista.
Jokaiselle teemahankkeelle on räätälöity omat hakemus- ja
maksuhakemus/raportointilomakkeet. Tämä on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi.
Oulujärvi Leader on toteuttanut jo seitsemän yhdistyksille
suunnattua teemahanketta eri teemoilla. Teemahankkeissa
on ollut yhteensä 146 toimenpiteiden toteuttajaa. Teemahankkeet ovat siten saaneet suuren suosion yhdistysten
parissa ja niistä on tullut Leader -toimistoon paljon kiitosta.
Edelleen kysytään ja pyydetään myös uusia teemahankkeita.
Erityisesti erilaisten laitteiden ja varusteiden hankkimiseen
tuntuu kentällä olevan tarvetta. Tähän tarpeeseen vastattiin
loppuvuodesta 2019 avatulla Kampe -teemahankkeella. Sekä
yhdistysten että Oulujärvi Leaderin hallinnointityön keventämiseksi hankkeessa kokeillaan kertakorvausta maksutapana.
Teemahankkeen toteuttaminen mahdollistui Maa- ja metsätalousministeriön Oulujärvi Leaderille myöntämän lisärahoituskehyksen avulla.

tämään Kainuun alueelliseen matkailun kehittämisen työpajaan helmikuussa. Työpajassa koottiin Kainuun tarpeita ja
näkemyksiä TEM:n koordinoimaa Matkailun Tiekartan päivittämistä varten.

määrä talkootyötä ja saatu yhdistyksiin uusia toimijoita. Osa
pienistä hankkeista on toiminut käynnistäjänä suuremmille
kehittämistoimille. Esimerkkinä tästä Vauhtia yhdistystoimintaan -teemahankkeessa toteutettu paltamolaisen Vaarankylän kyläyhdistyksen toimenpide, jossa suunniteltiin kylälle
valokuituverkkoa, haettiin tarvittavia lupia ja tehtiin liittyjäsopimuksia. Tuloksena kyläkuituverkon rakentamishanke,
johon saatiin myönteinen päätös Kainuun ELY -keskukselta.

Tammikuussa järjestettiin Kylätalojen eloonjäämisoppi -tilaisuus ja lokakuussa Viesti ja vaikuta -ilta kylä- ja asukasyhdistyksille yhdessä Kajaanin kaupungin, Kainuun Nuotan ja
Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Helmikuussa toteutettiin yritysryhmäpaja yhdessä ELY-keskuksen ja ProYritys IIhankkeen kanssa jatkohoitona edellisenä vuonna aloitettuun
yritysryhmähankkeiden aktivointiin. Työpajan tuloksena syntyi
yksi yritysryhmähanke. Oulujärvi Leaderin alueelta on kaksi
kyläaluetta mukana Älykkäät kylät -kilpailussa: Nakertaja-Hetteenmäki ja Vuolijoki. Molemmissa järjestettiin maaliskuussa
aiheeseen liittyvä kokoontuminen, joissa Oulujärvi Leader oli
mukana esittelemässä tukimahdollisuuksia.
Toukokuussa järjestettiin Eurooppa-päivän tapahtuma Oulujärvi Leaderin, Kainuun Liiton / Eurooppa-tiedotuksen, maa-

Onnistumisia ja parannettavaa
Yhdistyksille suunnatuilla teemahankkeilla on saatu paljon uusia
hakijoita ja niistä on tullut hyvää palautetta sekä ulkoisessa arvioinnissa että suoraan Leader -toimistoon, samoin kyselyjä seuraavista teemahankkeista. Koska kysyntää ja tarvetta on, niihin
halutaan jatkossakin vastata. Yrityksille suunnattu Kipinä-raha sai
myös kiitosta ulkoisessa arvioinnissa. Pieniin tarpeisiin vastaaville
tukimuodoille on siten selvästi tarvetta.
Yritystukien aktiivinen käyttö kuuluu onnistumisiin. Valtakunnallisten tilastojen mukaan Oulujärvi Leader on myöntänyt perustamistukia eniten koko maassa, investointitukia kahdeksanneksi
eniten ja yritysryhmien tukemisessa yhdistys on jaetulla kakkos-

Laatutyö ja oman toiminnan
kehittäminen
Ulkoinen arviointi toteutettiin alkuvuodesta ja kesäkuussa pidettiin arvioinnin loppuseminaari työpajoineen. Arvioinnin teki TKEval Oy. Arvioinnilla etsittiin onnistuneita toimintatapoja, joilla
strategian toteuttamisessa on parhaiten edistetty osaamisen
kasvattamista, innovatiivisuutta, yhteistyötä ja elinkeinollisuutta.
Oulujärvi Leaderista saatu tuki, neuvonta ja sparraus nousi tärkeimmäksi keinoksi hankkeiden tuloksellisuuden edistämisessä.
Innovatiivisuuteen / uudistumiseen liittyvänä onnistumisena
nostettiin esille mahdollisuus kokeilla. Kokeilemisen on mahdollistanut vastaajien mukaan Leaderilta saatu tuki ja osaaminen.
Arvioinnissa myös kysyttiin, mitkä Oulujärvi Leaderin keinot
edistää strategiansa toteuttamista ovat hankehakijoiden mielestä hyödyllisimpiä. Hyödyllisimmiksi nousivat teemahankkeet
yhdistysten pienille kehittämis- ja investointitarpeille, Oulujärvi
Leaderin paikallislehtiin kirjoittamat jutut, hankevalintakriteerien saatavuus nettisivuilla ja tuettujen hankkeiden julkaiseminen

kunnallisen nuorisovaltuuston, Ohjaamo Nupan, Launch Pad
Finland ry:n, Etnika Kainuu ry:n, ELY-keskuksen ja EURES-työnvälityksen yhteistyönä.
Oulujärvi Leaderin, Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELYkeskuksen yhteinen teknisellä tuella toteutettu Vekkari -lehti
julkaistiin lokakuussa. Lehti jaettiin jokaiseen kainuulaiseen
talouteen.
Paikallislehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja niissä
sekä hankkeet että infotilaisuudet saavat hyvin näkyvyyttä.
Paikallislehdille kirjoitettiin itse 16 valmista lehtijuttua, jotka
kaikki julkaistiin. Maksullisia ilmoituksia on käytetty kampanjaluontoisesti, esimerkiksi teemahankkeista.
Perusviestintää tehdään omilla nettisivuilla osoitteessa www.
oulujarvileader.fi Sosiaalisen median kanavista ovat käytössä
Facebook ja Twitter. Facebookin maksullista palvelua on käytetty yhtenä teemahankkeiden markkinointikanavana.

sijalla. Yritysten tukeminen on tärkeä osa paikallista kehittämistä
ja vaatinut hyvän yhteistyöverkoston lisäksi paljon työtä Leader
-ryhmältä itseltään. Oulujärvi Leaderin kehittämisstrategia on
elinkeinopainotteinen ja seurantatiedot osoittavat sen näkyvän
myös käytännössä. Yritystukien lisäksi elinkeinollisuus on toteutunut useissa yleishyödyllisissä hankkeissa mm. matkailussa hyödynnettävinä rakenteina.
Haasteellisiksi asetetut työpaikkatavoitteet eivät toteutune.
Tulokset kuitenkin paranevat raportointitilanteesta, sillä tulokset
todetaan päättyneistä hankkeista ja monet yrityshankkeet ovat
vielä kesken.

nettisivuilla. Myös kymppitonnin kokeilut ja Kipinä-aktivointiraha
koettiin kohtuullisen hyödyllisinä. Työllisyysvaikutusten synnyttämisessä on vielä tehtävää, omia lehtijuttuja olisi hyvä kirjoittaa
vielä enemmän ja teemahankkeiden osalta tulisi miettiä voiko
niissä parantaa elinkeinollisuuden edistämistä, vaikka kyseisten
hankkeiden fokus onkin muualla.
Arviointiseminaarissa nousi esille toive ns. jälkikeskusteluille
hankkeesta. Tällä voitaisiin innostaa jatkokehittämiseen ja torjua
kehittämisinnon hiipumista hankkeen alkaessa olla ohi. Nämä
”hankejatkot” ovat uusi toimintatapa, joka otetaan käyttöön
vuonna 2020. Jotta toiminta olisi systemaattista ja keskustelujen
annista voisi tehdä yhteenvetoja, tapaamisille on laadittu keskustelurunko.
Vertaisarviointia Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin kanssa
ei tehty vuoden 2019 aikana. Sitä kuitenkin jatketaan. Seuraava
arviointitapaaminen on helmikuussa 2020 Nivalassa Keskipisteen
alueella.
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3. Leader – ryhmä alueensa
kehittäjänä
Oulujärvi Leader kuului työryhmään, joka jätti tammikuussa
hampun viljelyä koskevan hakemuksen EIP -ideahakuun Maaja metsätalousministeriölle. Ryhmän muut jäsenet olivat
Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ProAgria, kolme maatilaa ja neljä yritystä sekä hakijatahona toiminut Luke. Hakemusta ei kuitenkaan hyväksytty.
Oulujärvi Leaderin aloitteesta järjestettiin maaseuturahaston, Leaderin ja rakennerahastojen yhteinen tulevaisuustyöpaja Kainuun ELY -keskuksen, Kainuun Liiton, Elävä Kainuu
Leaderin ja Oulujärvi Leaderin yhteistyönä toukokuussa teemalla Miten Kainuu kohtaa ilmastonmuutoksen. Tilaisuuden
alustajina oli asiantuntijoita Lukesta, Sitrasta ja Oulun yliopistosta.
Pitkään jatkunut tiivis mukana olo Kainuun kehittämistyössä
jatkui. Vuonna 2019 Oulujärvi Leader osallistui seuraaviin
alueellisiin kehittämisryhmiin: Kainuun maaseuturyhmä,
Kainuun Liiton Nopea laajakaista -hankkeen ohjausryhmä,
Elintarvikealan kehittämisryhmä, Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä, ProAgrian ProYritys Kainuu
II -hankkeen projektiryhmä, Kainuun vesienhoidon yhteistyö-

Näkemyksiä ryhmän
merkityksestä

ryhmä, Metsähallituksen Ärjä Masterplan 2020 -hankkeen
hankeryhmä, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen
KOS -hankkeen ohjausryhmä, Kainuun kv-verkosto, Kainuun
Liiton kirjallisuusmatkailuhankkeen yhteistyöryhmä ja Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työvaliokunta.
Yritystukien osalta on tehty yhteistyötä kuntien elinkeinotoimien, ProAgrian ProYritys II -hankkeen, maakunnallisen
kehittämisyhtiön Kainuun Edun, Intotalo Osuuskunnan sekä
Oulunkaaren seutukunnan kanssa. Oulujärvi Leader on osallistunut aktiivisesti yrityksen kehittämisen tiimiin, jonka ELYkeskus kutsuu koolle muutamia kertoja vuodessa käsittelemään ajankohtaisia yrityksiin liittyviä asioita. Tiimin jäseniin
kuuluu myös työvoimahallinnon edustajia.
Toiminnanjohtaja toimii Leader -ryhmien edustajana Maa- ja
metsätalousministeriön Leader -asiantuntijaryhmässä sekä
Ruokaviraston YRHA -ryhmässä. Toiminnanjohtaja ja Kalaleader-aktivaattori ovat Maa- ja metsätalousministeriön Meri- ja
kalatalousrahaston paikallisen kehittämisen teemaryhmän
jäseniä.

edistänyt
”Oulujärvi Leader on
toimintoja
alueellaan erilaisia
tyksissä.
yri
in
niin yhdistyksissä ku
Suuri KIITOS tästä.”

Ulkoisessa arvioinnissa ei kysytty asiakastyytyväisyyttä, mutta vapaassa palautteessa tuli
paljon tyytyväisiä terveisiä, jotka kuvaavat
myös ryhmän merkitystä alueellaan. Tässä esimerkkejä niistä:

Toisessa lisäkehyshaussa saatu lisärahoitus mahdollisti vielä
yhden yhdistyksille suunnatun teemahankkeen toteuttamisen. KAMPE -teemahankkeen tarkoituksena on vahvistaa
yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja luoda uutta toimintaa alueelle ja siten lisätä alueen viihtyvyyttä ja elinoloja.
Hanke voi sisältää kone-, laite-, varuste- ja kalustohankintoja,
nimensä mukaisesti yhden kamppeen yhdistystä kohti.
Strategian ympäristöteeman toteutumiseksi avattiin teemallinen haku ympäristöön myönteisesti vaikuttaville hankkeille.
Käsittelyaikoja jaksotetaan myös vuonna 2020. Yritystukia ja
yritysryhmähankkeita sekä kv -hankkeita painotetaan käsittelemällä niitä jokaisessa kokouksessa. Kehittämishankkeita

Toimintaympäristön muutos ja
vaikutukset strategian toteuttamiseen
Kainuusta on tullut viime vuosien aikana alue, jossa on työvoimapula ja yritysten pahimmat rekrytointiongelmat koko Suomessa. Silti väestö vähenee, työpaikat eivät yksin riitä houkutustekijäksi. Leader -hankkeiden voimin tehdään monenlaisia
elinkeinollisia sekä viihtyvyyteen ja mielekkääseen vapaa-aikaan
kohdistuvia kehittämis- ja investointitoimenpiteitä, jotka osaltaan parantavat alueen veto- ja pitovoimaa. Niillä toivotaan olevan myönteistä välillistä vaikutusta myös työntekijöiden pysymiseksi tai jopa saamiseksi muualta alueelle.

tärhoitus on
ra
n
ri
e
d
”Lea
alueen
maaseutu
keä osa
innan
hdistystoim
yritys- ja y
tä.”
kehittämis

”Kiitos Leaderille, olette mahdollistaneet tämän ja monen muun
hyvän hankkeen.”

”Leaderin
henkilök
unta on
vällistä
ystäja sitout
unutta.
luvalmiu
Palves ja osaa
minen o
täin hyv
n eritää. Lead
erilla os
kohdata
a
taan
yhdistys
, pienikin
anmuka
,
isesti ja
asiluotetaa
neuvota
n sekä
an että
tsempat
oikeaan
aan
aikaan.”

käsitellään yksi – kolme kertaa riippuen käytettävissä olevan
rahamäärän riittämisestä. Selvää kuitenkin on, että lisärahoituksesta huolimatta ohjelmakauden viimeisen vuoden rahoituskehys ei tule riittämään kaikille hyvillekään hakemuksille.
Tavoitteena on selvittää, millaista nuorisoleader -toimintaa
alueen nuoret itse haluavat ja käynnistää toiminta tulevia
vuosia varten.
Hallitukselle aloitetaan uusia toimintatapoja, mm. kuntakohtaiset hallitusjäsenten tiimit. Kyselyjen, ulkoisen arvioinnin,
tilaisuuksien ja analyysien avulla kartoitetaan alueen näkymiä
ja tarpeita tulevien vuosien työskentelyä varten.

Digitalisaation eteneminen on nopeaa, se on huomioitu strategiassa ja näkyy myös sekä hankkeiden että Leader -ryhmän
omissa toimenpiteissä. Sähköisten välineiden hyödyntämistä on
edistetty yrityksissä perustamistuella ja yritysryhmähankkeilla
ja yhdistyksissä muun muassa teemahankkeilla ja yleishyödyllisillä investoinneilla.
Ympäristötoimenpiteiden merkitys on kasvanut ja sekin on huomioitu jo strategiassa, jossa ne ovat omana teemanaan. Vesistökunnostuksiin kohdistuva kiinnostunut on lisääntynyt ohjelmakauden aikana ja siihen on jo muutamilla hankkeilla vastattu.
Tämä tulee todennäköisesti vahvistumaan tulevalle kaudelle.

5. Yhdistys ja sen resurssit
5.1. Jäsenistö
Vuonna 2019 yhdistykseen liittyi 20 uutta jäsentä: neljä henkilöä ja 16 yhdistystä. Hallitus poistaa sääntöjen mukaisesti
jäsenrekisteristä jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa

Oulujärv
i Leader
in toimin
käytänn
ta on
önläheis
tä ja site
reettisia
n
ko
hyötyjä y
hteisöille nk.

”Oulujärvi Leader on auttanut todella erinomaisesti kaikissa haasteissa, mitä hanke toi
eteemme. Kymmenen pistettä ja
papukaijamerkki!”

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle

maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. Tällaisia eronneiksi katsottuja oli neljä, itse erosi kaksi. Vuoden lopussa
yhdistyksessä oli 153 jäsentä, joista jäsenmaksunsa maksoi
127. Jäsenmaksun maksaneitten määrää pienentää hieman
se, että loppuvuodesta jäseneksi liittyneille lähetetään jäsenmaksulasku vasta seuraavana vuonna.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Kajaanin Vuolijoella ja siihen osallistui 16 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Antti Haataja.
Jäsenille postitettiin viisi jäsentiedotetta. Jäsentiedotteen
sisältöä on lisätty ja laajennettu jäsenkyselyssä saatujen toiveiden pohjalta.
Edellisen vuoden lopulla kysyttiin jäsenkyselyssä muun
muassa, millaisia jäsentilaisuuksia yhdistyksen jäsenet toivovat. Kolme tasapistein eniten toivottua tilaisuutta olivat
teatteriesitys, jäsenretki Oulujärvi Leaderin omalla alueella
ja jäsenretki alueen ulkopuolelle. Toiveista ensimmäisenä
toteutettiin retki alueen ulkopuolelle järjestämällä syyskuussa Sotkamoon ja Kuhmoon suuntautunut jäsenten opintoretki. Retkellä tutustuttiin entisen navetan uusiokäyttöön
pienpanimona, Kuhmon uuteen puukouluun, sotahistoriakohteeseen ja koskivesien kunnostukseen.
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5.2. 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.

jestämille hallituspäiville ja Leader -hallitusten puheenjohtajien tapaamiseen.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 11.
Toukokuussa järjestettiin ensimmäinen hallituksen oma koulutusviikonloppu aiheina mm. ryhmäytyminen, yritysten kannattavuuslaskelmat, kaikki irti Hyrrästä, päättyneiden hankkeiden tulokset ja tuki-infopaketti. Omia hallituskoulutuksia
järjestetään jatkossa vuosittain.

Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa kaksi uutta jäsentä ja
kolme uutta varajäsentä. Puheenjohtajana jatkoi Juhani Soini
ja varapuheenjohtajana Merja Korhonen. Uusille varsinaisille
ja varajäsenille järjestettiin perehdyttämistilaisuus keväällä.

Marraskuussa pidettiin strategialauantai, jolloin pureuduttiin Oulujärvi Leaderin oman toiminnan kehittämiseen nyky-,
ihanne- ja uhkatilanteen pohjalta.

Puheenjohtaja osallistui Maaseutuverkostopalveluiden jär-

Hallituksella on käytössään oma What’s Up -ryhmä.

Kajaani:

Puolanka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Katie Halonen

Aki Räisänen

julkinen

Anna-Kaarina Uusitalo

Markku Nivakoski

julkinen

Juhani Soini, pj.

Merja Karjalainen

yhdistykset

Hannele Karhu

Tuomo Seppänen

yhdistykset

Hanna Linjala

Raisa Yrjölä

yksityinen

Simo Kemppainen

Sari Kanniainen

yksityinen

Paltamo:

Vaala:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

Edustettu taho

Markku Väisänen

Salla Korhonen

julkinen

Miia Paakkari

Aune Kesälahti

julkinen

Jukka Leinonen

Eija Moilanen

yhdistykset

Markku Rikula

Ilkka Mehtälä

yhdistykset

Merja Pylvänäinen

Helena Leinonen

yksityinen

Juha Takkula

Mari Korhonen

yksityinen

5.3. Henkilöstö

5.4. Taloustilanne

Oulujärvi Leaderillä on kaksi vakinaista työntekijää, hankeneuvoja Päivi Koivula ja toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen. Heidän
lisäkseen vuonna 2019 työskentelivät määräaikaiset Kalaleader
-aktivaattori Tero Nieminen ja hankesihteeri Pirjo Moilanen,
molemmat koko vuoden.

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius ovat vahvoja ja vakaita.
Toimintaraha on heti ohjelmakauden alussa budjetoitu Maaja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti riittämään
vuoden 2023 puoliväliin saakka. Huolellinen budjetointi ja
toimintarahan säästeliäs käyttö alkukaudella mahdollistivat
määräaikaisen hankesihteerin palkkaamisen vuoden 2019
ajaksi. Hankesihteeriä voidaan käyttää vielä alkuvuonna
2020. Lisäksi pystytään aloittamaan uusia toimintoja kuten
hallituksen kuntapäivät ja palkkaamaan yhteisövalmentaja
tai vastaava käynnistämään nuorisoleader -toimintaa. Suunnitelmallinen taloudenhoito mahdollistaa täysipainoisen toiminnan ja näkyvyyden kentällä myös ohjelmakausien välisellä
siirtymäkaudella.

•

toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen

•

hankeneuvoja Päivi Koivula

•

aktivaattori Tero Nieminen

•

hankesihteeri Pirjo Moilanen

Henkilöstö on osallistunut Leader – ja Kalaleader -ryhmille
suunnattuihin koulutuksiin sekä yritys- ja hanketukien videokoulutuksiin. Toiminnanjohtaja osallistui Maaseutuverkostopalveluiden järjestämille hallituspäiville sekä Leader -toiminnanjohtajatapaamiseen.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Koivumäki
Ernst & Young Oy:stä ja varatilintarkastajana KHT Jari Karppinen Ernst & Young Oy:stä.

