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1 STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VUONNA 2020 

1.1 Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

Oulujärvi Leaderin strategiassa on neljä teemaa, joiden välillä rahoituksen on suunniteltu jakautuvan seu-

raavasti: 

▪ Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta 33 % 

▪ Voimavaroja luovuudesta 17 % 

▪ Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu 16 % 

▪ Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä 34 % 

Luontoon pohjautuva tuotanto 

Teema etenee matkailun osalta hyvin, tuloksena on useita yritysinvestointeja, lisää vuodepaikkoja ja uu-

sia käyntikohteita. Myös puualan ja Green Care-yrityshankkeita toteutettu. Vuoden 2020 aikana tuettiin 

useampia luonnontuotteita hyödyntäviä yritystukia ja saatiin tukipäätös pitkään valmistelussa olleelle 

Oulun yliopiston hakemalle kansainväliselle hankkeelle. Pitkäjänteinen, jo edellisellä ohjelmakaudella 

aloitettu ja strategiaan kirjoitettu yhteistyö yliopiston kanssa on tuottanut luonnontuotealalle hyvää he-

delmää ja sitä kannattaa jatkaa edelleen. Painopisteessä on vielä rahaa jäljellä. 

Voimavaroja luovuudesta 

Teemassa on tuettu tavoitteiden mukaisesti sekä yritystukia että yleishyödyllisiä hankkeita. Painopiste on 

"täynnä", mutta siirtymäkaudelle saatava rahoitus tuo hieman lisää varoja tähänkin teemaan. Teemasta 

puolletaan silti enää lähinnä yritystukia ja yritysryhmähankkeita. Hallitus voi myöntää poikkeustapauk-

sessa tukea kehittämishankkeelle, jos se katsotaan erityisen hyvin strategiaa toteuttavaksi ja elinkeinolli-

suutta tukevaksi. Strategiaan kirjattu yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialan kanssa alkoi nä-

kyä käytännön tuloksina vuonna 2020: ensimmäinen pelialan yritystuki myönnettiin ja toinen oli loppu-

vuodesta valmistelussa sekä yritysryhmähanke valmisteltiin, mutta siirtyy seuraavalle vuodelle. Aiemmin 

on Mallia muualta! -teemahankkeessa tuettu pelialan toimijoiden ulkomaan opintomatkaa.  

Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu 

Alalle on syntynyt innovatiivisia yrityksiä ja toteutettu ympäristöosaamista ja -tietämystä lisääviä kehittä-

mishankkeita. Teeman etenemistä on vauhditettu teemahankkeilla, joilla on tehty mm. erilaisia viihty-

vyyttä parantavia rakenteita sekä teemallisella haulla 2020, johon tulleista hakemuksista valittiin rahoi-

tettavaksi yritystuki sekä joitakin kehittämishankkeita. Näistä yksi oli hanke, jossa aktivoidaan yrityksiä 

huomioimaan ilmastotekoja toiminnassaan.  Teeman tavoitteita on toteutettu myös omalla ESR-hank-

keella. Tässä painopisteessä on vielä kehystä jäljellä. 

Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä 

Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen on toteutunut hyvin. Teemasta on tuettu myös pal-

velujen monipuolistamista ja osallistumismahdollisuuksien parantamista. Näihin liittyen on mm. rahoi-

tettu Vuolijoen Maaseutuyhdistyksen kehittämishankkeita, joissa tehdyt toimenpiteet olivat osaltaan vai-

kuttamassa Vuolijoen voittoon valtakunnallisessa Suomen Älykkäin kylä -kilpailussa. Tämäkin painopiste 

on ”täynnä”. Siirtymäkauden rahoitus mahdollistaa vielä yritystukien ja yritysryhmähankkeiden tukemi-

sen sekä sellaiset kehittämishankkeet, joilla on laajaa vaikutusta tai jotka ovat erityisen uutta luovia. 

Määrällisistä tavoitteista 

Uusia yrityksiä ja työpaikkoja koskevat tavoitteet asetettiin strategiaa tehdessä korkealle. Niitä ei tulla 

saavuttamaan. Syntyvät yritykset työllistävät enimmäkseen yrittäjän itsensä, eivät muita ainakaan alku-

vaiheessaan. Toisaalta monet tulostavoitteet on jo ylitetty, esimerkiksi ennakoitua useampi toimiva yritys 

on hakenut tukea uudistumiseen joko suoraan tai osallistumalla yritysryhmiin. Taulukossa ovat mukana 

myös teemahankkeiden toimenpiteiden ja Oulujärvi Leaderin oman Kipinä-rahan tulokset, koska nekin 
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ovat strategian toteuttamiskeinoja. Talkootyön määrälle ei strategiassa asetettu tavoitetasoa, mutta sen 

toteutumista seurataan. Useita yritys- ja kehittämishankkeita on edelleen kesken ja moni niistä on joutu-

nut koronan vuoksi hakemaan jatkoaikaa, joten tulokset paranevat vielä hankkeiden päättyessä. 

 

Tulokset ja tuotokset Tavoite Toteuma 

uudet yritykset 62 27 

toimintaansa uudistaneet yritykset 50 88 

uudet palvelut 160 77 

uudet työpaikat 80 28 

hankkeen aikana työllistyneet 30 20 

koulutuksiin osallistuneet 770 248 

aktivointitilaisuuksiin osallistuneet 1 550 10 858 

rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat 130 163 

laaditut suunnitelmat 10 48 

toimintojaan monipuolistaneet kylätalot tai vastaavat 10 38 

av- ja kv-hankkeisiin osallistuneet yhteisöt 65 54 

kumppanuus- yms. matkoille osallistuneet henkilöt 100 192 

av- ja kv-yhteistyöverkostot 10 3 

nuoriin aikuisiin kohdistuneet hankkeet/toimenpiteet 25 116 

muulla kuin Leader-tuella toteutetut hankkeet 10 1 

talkootyön tuntimäärä - 15 908 

 

1.2 Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 

Vuoden aikana vastaanotettiin 45 tukihakemusta, joista 18 eli 40 % yritystukia. Hallitus teki kielteisen 

päätöksen viidelle ja ELY-keskus neljälle hakemukselle. Osa hallituksen kielteisistä päätöksistä johtui 

myöntövaltuuden riittämättömyydestä.  Hakemuksia vastaanotettiin heti alkuvuodesta enemmän kuin 

myöntövaltuutta oli käytettävissä koko vuonna. Tämän vuoksi helmikuun kokouksessa jouduttiin teke-

mään kielteisiä päätöksiä ja siirtämään osa hakemuksista myöhemmin käsiteltäväksi. Vuoden mittaan 

saatiin lisäkehystä ja palautuneita varoja alitoteutuneista hankkeista helpottamaan rahoitustilannetta. 

Siitä huolimatta loppuvuonna kaikille sinänsä rahoituskelpoisille hakemuksille ei riittänyt varoja. Myöntö-

valtuutta haluttiin myös säästää seuraavalle vuodelle, joten osa rahoituskehyksestä jätettiin sitomatta ja 

käytettäväksi helmikuun 2021 kokouksessa. Muuten rahoituksen myöntämiseen olisi tullut monen kuu-

kauden tauko siirtymäkauden varoja odottaessa. Osa kehittämishankkeista joutunee sitä joka tapauk-

sessa odottamaan, koska yritystuet katsotaan kiireellisemmiksi tuettaviksi, eikä rahaa riitä kaikille.  
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Taulukko 1: ELY-keskuksen päätöksen saaneiden hankkeiden jakautuminen strategian teemoihin 

  Yritystuet, 

kpl 

 Hanketuet, 

kpl 

 Myön-

netty ra-

hoitus 

Strategiassa 

varattu rahoi-

tus / ohjelma-

kausi 

 2020 2014–2020 2020 2014–2020 2020 2014–2020  (sis. saadut li-

säkehykset) 

Luontoon poh-

jautuva elin-

keinotoiminta 

5 30 3 26 170 417 1 622 032  1 825 202 

Voimavaroja luo-

vuudesta 

2 16 1 12 58 720 951 863 940 388  

Viihtyisä ym-

päristö, kas-

vava ympäris-

tövastuu 

2 6 3 14 141 752 713 607 884 814  

Sujuva arki elinvoi-

maisissa yhtei-

söissä 

3 24 11 49 301 160 1 912 364 1 878 596 

Yhteensä 12 76 18 101 672 049 5 199 866 5 529 000  

 

 

Taulukko 2: Strategian toteutumistilanne teemoittain rahoituksen osalta (ELY-keskuksen päätöksen saa-
neet hankkeet) 
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Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista 

Ilmastoteoilla elinvoimaa on Maaseudun Sivistysliiton hanke, jossa kannustetaan ja aktivoidaan yrityksiä 

toteuttamaan ilmastoviisaita tekoja. Samalla edistetään yritysten taloudellisia mahdollisuuksia. Esimer-

kiksi energian säästöllä ja kierrätyksellä voidaan saada kustannussäästöjä ja uusilla ilmastoystävällisillä 

toimintatavoilla kilpailuetua tai luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeessa järjestetään yrityksille työpajoja 

uusien toimintatapojen ideoimiseksi ja seminaareja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeen yhteis-

työkumppaneita ovat Paltamon, Puolangan ja Vaalan yrittäjäyhdistykset.  

Väyrylä-Kongasmäen kalastuskunta Puolangalta teettää ostopalveluna suunnitelman pohjapadon raken-

tamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun joenniskaan. Padon rakentaminen tehdään erillisenä 

investointihankkeena. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Metsäkeskuksen kanssa, joka toteuttaa Osmanka-

järven vesistöön laskevien ojien kunnostuksen omana investointihankkeenaan. Hankekokonaisuudella on 

tarkoitus vakiinnuttaa Osmankajärven vesipinnan vaihteluväli ja alarajan korkeus luonnonmukaiselle ta-

solle. Estämällä järven kuivuminen ja rehevöityminen sekä parantamalla veden laatua turvataan virkistys-

alueen monipuolinen käyttö ja hyvälaatuisen kalakannan säilyminen.  

Siikaverkko Osuuskunta toteuttaa Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! – selvitys- ja tiedottamishank-

keen yhteistyössä Vuolijoen aluelautakunnan kanssa. Suunnittelualue kattaa myös Etelä-Kajaanin kylät 

sekä Koutaniemen ja Vuoreslahden kylät. Tavoitteena on selvittää alueen tietoliikennetarpeita ja tiedot-

taa tietoverkon mahdollisuuksista. Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia yhdessä asiantuntijataho-

jen ja kumppaneiden kanssa sekä koulutetaan kuituaktiiveja kertomaan tietoliikenteen kehityksestä. Sel-

vityksen tuloksiin pohjautuen Siikaverkko haki ELY-keskukselta syksyllä kyläverkkotukea valokuituverkon 

rakentamiselle, myönteinen päätös 1,33 miljoonan euron tuelle tuli tammikuun 2021 puolella.  

Kiiminkijoki ry toteuttaa Kiiminkijoen taukopaikat ja opasteet kuntoon -hankkeen. Oulujärvi Leaderin ra-

hoitusta käytetään Puolangalla sijaitsevien Kivarinjärven taukopaikan kunnostamiseen ja Kalliuskosken 

palvelukohteen opasteisiin. Muiden jokivarren kohteiden rahoitus tulee Oulun seudun Leaderilta. Aluei-

den välisellä hankkeella parannetaan Kiiminkijoen kalastus- ja melontamatkailun olosuhteita.   

Leinosen Sahatuote Vaalasta investoi kamarikuivurityyppiseen puutavarakuivaamoon, jolla kasvatetaan 

kuivatuskapasiteettia merkittävästi. Kuivuri nopeuttaa tuotantoa, parantaa tuotteiden laatua, pienentää 

hävikkiä ja lisää työllistävyyttä. Kuivaamon yhteyteen tulee uusi 120 kW hakekattila. 

Paltamolainen Luonto- ja kulttuuripalvelu Angervo on kerännyt ja toimittanut luonnontuotteita raaka-

aineina ravintoloille. Perustamistuen avulla kokeillaan siirtymistä raaka-aineiden keruusta omiin tuottei-

siin. Kokeilussa tehdään ensimmäiset omat tuotteet, suunnitellaan niiden ulkoasu ja pakkaukset, oste-

taan pihkasalvalle turvallisuusselvitys sekä tehdään pieni markkinointikokeilu.  

Kotileipomo Sydänjuuri on kajaanilainen aloittava yritys, joka erikoistuu hiivattomiin hapanjuureen val-

mistettuihin tuotteisiin. Kokeiluhankkeella yritys selvittää, löytyykö sen vatsaystävällisille leipomotuot-

teille markkinoita maakunnan ulkopuolelta esimerkiksi pakasteina ja ammattikäyttöön räätälöityinä eri-

koistuotteina. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja testataan uusia tuotteita. Tavoitteena on saada vähintään 

kolme uutta suurkeittiöille suunnattua tuotetta. Yrityksen tuotteille luodaan tuotetiedot ja pakkausmer-

kinnät. 

Kustannus Oy Puolangan DTP käynnistää uuden, digitaalisen liiketoiminta-alueen eli verkkokaupan ole-

massa olevien perinteisen kivijalkakaupan ja paikallislehden rinnalle. Perustamistuella laaditaan myös 

markkinointistrategia uudelle toiminnalle ja lisätään henkilöstön osaamista digitaalisen liiketoiminnan eri 

osa-alueilla. Toimenpiteellä yritys laajenee paikallisilta markkinoilta kotimaan markkinoille.  

Sheikkis Oy Kajaanista käynnistää luonnontuotekosmetiikan valmistuksen, kärkituotteena naisten kuivien 

limakalvojen hoitoon tarkoitettu emulsio, jollaista ei markkinoilta vielä löydy. Perustamistuen avulla luo-

daan brändille ilme ja verkkokauppa-alusta sekä teetetään tarvittavat turvallisuusselvitykset, laboratorio-

analyysit ja juridiset sopimukset. 
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Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö toteuttaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jolla parannetaan 

luonnontuotealan yritysten ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden alaan liittyvää tietämystä koulutuksen, vie-

railujen ja osaamisen siirron avulla. Yhtenä toimenpiteenä lisätään luonnontuotteiden vaikuttavuutta 

osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa. Hyödyllisiin vaikutuksiin liittyvät tutkimukset ovat 

erityisen tärkeitä tuotteiden kaupallistamisen ja yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyn kannalta. 

Hankekumppani on Shannon Applied Biotechnology Centre (ABC) Irlannista. Lisäksi virolainen Polli Horti-

cultural Research Centre toimii yhteistyökumppanina ilman hankerahoitusta.  

Meri- ja kalatalousrahasto 

Oulujärvi Leaderin hallinnoiman Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategian toteuttaminen jatkui. To-

teuttajakumppaniryhmiä ovat Elävä Kainuu Leader, Keskipiste-Leader ja Koillismaan Leader. Aktivointi-

hankkeelle oli rahoitus vuoden 2020 loppuun saakka. Lisäksi saatiin rahoituspäätös Uudistuva kalatalous 

– koulutusta ja yhteistyötä -hankkeelle. Sille ja ns. teknisen tuen hankkeelle haettiin loppuvuodesta lisä-

rahoitus ja jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. 

Rahoitettavien hankkeiden valinnan tekee kalatalousjaosto, jossa on 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset 

varajäsenet. Oulujärvi Leaderin hallitus on antanut jaostolle valtuudet Kalaleader -hankkeiden käsitte-

lyyn. Rahoitusta puollettiin vuoden aikana seitsemälle hankkeelle. Uutena avauksena saatiin Kajaanin 

Ammattikorkeakoulu lähtemään hanketoteuttajaksi elinkeinokalataloutta, matkailua ja lähiruokaa yhdis-

täville hankkeille. 

Kalatalousjaoston puheenjohtajat, aktivaattori ja toiminnanjohtaja osallistuivat tammikuussa Maa- ja 

metsätalousministeriön Kalaleader -tulevaisuustyöpajaan Asikkalassa. 

Helmikuussa järjestettiin Luonnossa menestyvät kalaistukkaat -seminaari Kajaanissa yhdessä Luonnonva-

rakeskuksen kanssa. Seminaarissa käsiteltiin monipuolisesti sekä kalanviljelyyn ja kalaistutuksiin liittyviä 

tuoreita tutkimustuloksia että paikallisten toimijoiden kokemuksia. Tilaisuudessa oli yli 80 osallistujaa. 

Kesäkuussa järjestettiin kaikkien neljän Leader-ryhmän alueella Teams-aluekeskustelut, joilla kartoitettiin 

kalatalousyrittäjien ja sidosryhmien näkemyksiä Kalaleaderin tarpeellisuudesta tulevalla rahoituskaudella. 

Kaikki alueet haluavat edelleen olla mukana Kalaleader-toiminnassa, lisäksi yksi ulkopuolinen kunta on 

halukas liittymään ryhmään. Loppuvuodesta järjestettiin yhdessä Leader-ryhmien kanssa kullakin alueella 

Iloa ja hyötyä vesistöistä -tilaisuus, joilla kerättiin toimijoiden tarpeita ja ideoita. 

Rakennerahastot 

Oulujärvi Leaderin ESR -rahoitteinen Osaajia vesistönhoitoon- hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeessa 

koulutettiin 19 henkilöä tekemään vesistönhoito- ja kunnostustoimenpiteitä. Koronaviruksen aiheutta-

mien kokoontumisrajoitusten vuoksi kevään teoriakoulutukset jouduttiin vaihtamaan luokkakoulutuksista 

verkkokoulutuksiksi, mutta onneksi tästä ei aiheutunut haittaa hankkeen toteutukselle. Maastokoulutuk-

set voitiin viedä läpi maastossa suojautumissuositukset huomioiden. Hankkeella toteutettiin Oulujärvi 

Leaderin strategian teemaa Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu ja sen tavoitetta Hoidettu ym-

päristö, maisemat ja vesistöt. 

Yhdistyksen omat varat 

Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma aktivointiraha yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimenpi-

teille. Vuonna 2020 Kipinöitä myönnettiin kahdeksalle yritykselle yhteensä 5 734,25 euroa, tuettujen toi-

menpiteiden kustannukset olivat yhteensä 19 825,31 euroa.  

Kalakipinä on elinkeinokalatalouden yritysten pienille investoinneille ja kehittämistoimille tarkoitettu ak-

tivointiraha. Kipinäpäätöksiä tehtiin neljälle yrittäjälle yhteensä 2 015,32 euroa. Yritysten toimenpiteiden 

kustannukset olivat yhteensä 6 360,75 euroa.  
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Teemahankkeet 

Edellisenä vuonna alkaneen Vauhtia yhdistystoimintaan! -teemahankkeen toimenpiteiden toteuttaminen 

jatkui helmikuun loppuun saakka. Hankkeessa tuettiin täsmätyöllistämistä: yhdistykset voivat palkata ly-

hyeksi määräajaksi työntekijän tekemään jonkin kehittämistoimenpiteen. Toimenpiteitä oli 13. Niissä 

mm. käynnistettiin uutta kerhotoimintaa ja liikuntatapahtuma, tuotettiin materiaalia ulkoilureiteille, lai-

tettiin kuntoon kotisivuja, siistittiin ympäristöä ja kerättiin perinnetietoa. Esimerkkeinä hankkeen tulok-

sista Paltamo-Seuran luoma täysin uusi kiehima.fi -nettisivusto, jolle kuka tahansa voi tuottaa ja tallettaa 

aiheeseen liittyviä kuvia, tekstiä ja videoita sekä paltamolaisen Vaarankylän kyläyhdistyksen valokuituver-

kon esiselvitys. Selvityksen perusteella voitiin jättää ELY-keskukselle investointitukihakemus valokuidun 

rakentamisesta kylälle ja se sai myönteisen päätöksen. Rakentaminen on toteutettu 2020. 

Edellisen vuoden lopulla avattiin haku Kampe -teemahankkeen toimenpiteille. Toimenpiteet valittiin hel-

mikuussa 2020. Teemahankkeen tarkoituksena oli vahvistaa yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja luoda 

uutta toimintaa alueelle ja siten lisätä alueen viihtyvyyttä ja parantaa elinoloja. Toimenpiteissä mm. hel-

potettiin tapahtumien järjestämistä tapahtumateltoilla, äänentoistolaitteilla ja muulla tekniikalla, kohen-

nettiin yhteisten kokoontumistilojen varustetasoa ja energiatehokkuutta, parannettiin turvallisuutta ja 

lisättiin liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Hankkeeseen valitut 41 toimenpidettä toteutettiin syksyyn 

mennessä. Toteutusaikaa jouduttiin hiukan jatkamaan koronaviruksen aiheuttamien tavarantoimitus- 

yms. ongelmien vuoksi. Hankkeessa kokeiltiin kertakorvausta maksutapana ja se kevensi hallinnointityötä 

sekä yhdistyksissä että Oulujärvi Leaderissa. 

1.3 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

Määrällisten tulosten lisäksi hankkeissa syntyy aina laadullisia vaikutuksia, joiden mittaaminen ja toden-

taminen on hankalampaa. Oulujärvi Leader on esimerkiksi tukenut huomattavan määrän erilaisia luontoa 

hyödyntäviä virkistysrakenteita ja reittejä, jotka rakentamisvaiheessa lisäävät yhteistyötä ja yhteisölli-

syyttä talkootyön muodossa ja valmistuttuaan tarjoavat hyvinvointia parantuneina luontoliikuntamahdol-

lisuuksina. Näiden käyttö ja arvo on koronavuonna kasvanut uusiin mittoihin. Kahdeksalla toteutetulla 

teemahankkeella on tavoitettu toistasataa yhdistystä, joista huomattava osa on uusia kehittämisrahoituk-

sen hakijoita. Yritystukien lisäksi Oulujärvi Leaderilla on ollut vahva rooli yritysryhmähankkeiden aktivoin-

nissa ja näihin on saatu osallistujiksi myös aiemmin tukea hakemattomia yrityksiä sekä joitakin yrityksiä, 

jotka eivät olisi voineet saada yritystukia kehittämistoimiinsa esimerkiksi toimialansa vuoksi. Hankkeet, 

jotka eivät olisi saaneet rahoitusta muilta rahoittajatahoilta, ovat välillä hyvinkin näkyviä ja laajaa huo-

miota saavia. Tällaisista esimerkkeinä Vuolijoen hankkeet, joiden avulla voitettiin Suomen Älykkäin kylä-

titteli ja uudelleen henkiin herännyt kahvila-ravintola Ihme Vaalassa, joka on saanut runsaasti kiitoksia ja 

some-näkyvyyttä paikallisten lisäksi vt 22:lla kulkijoilta. Kahdella valokuituverkon esiselvityksellä on saatu 

liikkeelle ELY-keskuksen rahoittamat valokuidun rakentamishankkeet, jotka luovat pohjaa sähköisten pal-

velujen hyödyntämiselle ja luomiselle, paikasta riippumattomalle työskentelylle ja yrittäjyydelle.  

2 LEADER – RYHMÄN OMA TOIMINTA JA LAATUTYÖ 

Aktivointi-, viestintä- ja koulutustoimet 

Tilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumista rajoitti koronapandemia ja siihen liittyvät kokoontumis-

rajoitukset.  

Tammikuussa pidettiin Yhdistyslauantai, jossa kuultiin käytännön esimerkkejä ja kokemuksia eri yhdistys-

ten hankkeista. 43 osallistujaa koonneen tilaisuuden tarkoitus oli verkottaa, siirtää onnistuneita käytän-

töjä ja selvittää yhdistysten tulevaisuuden tarpeita. 

Tammikuun lopulla järjestettiin Hyvä elämä! -ilta kylä- ja asukasyhdistyksille yhdessä Kajaanin kaupungin, 

Kainuun Nuotan ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. 
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Lokakuun alusta palkattiin Tiina Kyllönen Leader-nuorisotyöntekijäksi. Työsuhde on osa-aikainen ja mää-

räaikainen ja toteutettu toimintarahalla. Tarkoitus on aktivoida ja osallistaa nuoria alueen kehittämiseen 

sekä selvittää, millaista Nuoriso-Leader-toimintaa alueella toivotaan ja halutaan. Marraskuussa ehdittiin 

järjestää nuorten ilta Puolangalla ja Kajaanin Vuolijoella, muut jouduttiin siirtämään huonontuneen ko-

ronavirustilanteen vuoksi.  

Loka-marraskuussa järjestettiin viisi ”Minun kuntani”-tilaisuutta, joissa kunnat olivat mukana. Tilaisuudet 

oli jouduttu siirtämään keväältä syksyyn koronapandemian vuoksi ja ehdittiin pitää hieman ennen uusien 

kokoontumisrajoitusten alkamista. 

Marraskuussa toteutettiin Iloa ja hyötyä vesistöistä! -tilaisuus, jossa kerättiin alueen asukkaiden ja toimi-

joiden ideoita ja tarpeita sekä maaseuturahoituksen että Kalaleaderin näkökulmasta. Tilaisuuden aihealu-

eita olivat elinkeinokalatalous, kalastusmatkailu, muu kaupallinen käyttö, virkistyskäyttö, vesistöjen hoito 

ja ilmastonmuutos. Tilaisuuden konsepti siirrettiin myös kolmen muun Kainuun ja Koillismaan Kalaleade-

rissa mukana olevan Leader -ryhmän alueelle. 

Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä kuntien nuorisotoimen, Kainuun Liiton, Kainuun ELY-keskuksen ja 

Elävä Kainuu Leaderin kanssa Nuorten Unelmien Kainuu -osallisuuspeli nuorten tarpeiden ja tulevaisuu-

den toiveiden kartoittamiseksi. 

Ruokaviraston Maaseutuverkostopalvelujen Älykkäät maaseudut -kiertue rantautui Kainuuseen marras-

kuun lopulla. Verkkotyöpajojen toteuttajina toimivat Kainuun ELY-keskus, Elävä Kainuu Leader ja Oulu-

järvi Leader, jota varten osallistuttiin Maaseutuverkoston järjestämään Itä-Suomen fasilitointikoulutuk-

seen Kuopiossa maaliskuussa. 

Paikallislehdet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja niissä sekä hankkeet että infotilaisuudet saavat hy-

vin näkyvyyttä. Paikallislehdille kirjoitettiin itse seitsemän valmista lehtijuttua, jotka kaikki julkaistiin. Puo-

lanka-lehden kanssa aloitettiin loppuvuodesta mielenkiintoinen yhteistyökokeilu, jossa paikallislehti te-

kee Oulujärvi Leaderin toiminnan vaikuttavuudesta Puolangalla kolmiosaisen artikkelisarjan ja viimeiseen 

osaan vuoden 2021 puolella tullaan kytkemään kysely asukkaiden toiveista ja kehittämisideoista Leaderin 

tulevaisuustyötä varten. 

Kainuun ELY-keskuksen, Elävä Kainuu Leaderin ja Oulujärvi Leaderin yhteinen Vekkari-lehti ilmestyi jäl-

leen loppuvuodesta ja jaettiin kainuulaisiin talouksiin. 

Perusviestintää tehdään omilla nettisivuilla osoitteessa www.oulujarvileader.fi. Sosiaalisen median kana-

vista ovat käytössä Facebook ja Twitter.  

Onnistumisia ja parannettavaa 

Koronavirus oli mullistus, joka tuotti sekä haasteita että onnistumisia. Keväällä siirryttiin pääosin etätyö-

hön, otettiin käyttöön Teams ja opeteltiin sitä niin työntekijöiden, hallituksen kuin kalatalousjaoston 

kanssa. Yleinen kokous jouduttiin siirtämään keväästä syksyyn, yhdistyksen säännöt uusittiin, hankkeiden 

muutos- ja jatkoaikahakemukset lisääntyivät, Teamsin käytön lisäksi opittiin osallistumaan erilaisissa tilai-

suuksissa ja työpajoissa Zoomilla ja muillakin sähköisillä järjestelmillä, osa tuensaajista ei halunnut käyt-

tää Teamsiä, jolloin käytössä olivat What´s Up -videopuhelut jne. Mullistusten ja uuden opettelun kes-

kellä toteutettiin yksi uusi teemahanke, teemallinen haku ympäristöhankkeille, aloitettiin Nuoriso-Lea-

der-selvitys, haettiin rahoitusta siirtymäkaudelle, hoidettiin hanke- ja yritystukien aktivointia, valmistelua 

ja käsittelyä entiseen tahtiin ja samalla tehtiin tulevaisuustyötä. Tapahtumarikas vuosi, joka vaati sopeu-

tumista, ennakointia, nopeaa reagointia ja joustavuutta sekä henkilöstöltä että hallitusjäseniltä. 

Nuoriso-Leaderin tarpeen ja nuorten kehittämistoiveiden kartoittaminen on tuonut jo ensimmäisten kuu-

kausien aikana Oulujärvi Leaderille uusia yhteistyökumppaneita esimerkiksi kuntien nuorisotoimesta ja 

kouluista sekä syventänyt maakuntaliiton kanssa tehtävää yhteistyötä. 

http://www.oulujarvileader.fi/
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Siikaverkko Osuuskunnan toteuttama valokuituselvitys Kajaanin kylillä on uudenlainen ratkaisuyritys 

puuttuvan laajakaistan rakentamiseksi; osuuskunta ei ole kainuulainen toimija, mutta oli valmis laajenta-

maan toimintaansa uuteen maakuntaan rakentamisedellytysten täyttyessä. Selvityshankkeen käynnistä-

minen vaati Siikaverkon, Oulujärvi Leaderin, Kainuun ELY-keskuksen ja Vuolijoen aluelautakunnan yhteis-

työtä. Esimerkiksi ELY-keskuksen etukäteen näyttämä alustava periaatteellinen vihreä valo valokuidun 

rakentamishankkeelle selvityksen onnistuessa oli edellytys, jota ilman ei Leader -puoltoa olisi kannatta-

nut selvityshankkeelle tehdä. 

Kertakorvausmallia sovellettiin uutena asiana onnistuneesti sekä muutamiin hakijoiden hankkeisiin että 

omassa Kampe-teemahankkeessa. 

Oulujärvi Leader sai Leader -ryhmiä koskevassa lisäkehyshaussa neljänneksi parhaat pisteet ja hakemansa 

200 000 lisärahoitusta.  

Kuntarahoitusneuvottelujen tuloksena kaikki alueen neljä kuntaa tekivät päätöksen aiempaa suurem-

masta kuntarahasta vuosille 2021–2027 eli sekä siirtymäkaudelle että tulevalle ohjelmakaudelle.  

Laatutyö ja oman toiminnan kehittäminen 

Vertaisarviointia Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin kanssa jatkettiin. Kolmeen yhteiseen tapaami-

seen sisältyi myös kokemusten vaihtoa ja yhteistyön ideointia.  

 

Kuva 1: Hyvät käytännöt ja kokemukset vaihtuivat Oulujärvi Leaderin ja Ylä-Savon Veturin työntekijöiden 
vieraillessa Keskipiste-Leaderin luona Nivalassa. 

Kahdenväliset keskustelut ELY-keskuksen kanssa käytiin marraskuussa. Yhteistyön todettiin edelleen suju-

van hyvin ja ongelmitta. Kehittämiskohteiksi sovittiin menettelytapoja, joilla Oulujärvi Leader voi helpot-

taa ELY-keskuksen tekemää hankkeiden pysyvyysseurantaa, ELY-henkilöstön esittäytyminen Leader-halli-

tukselle sekä tulevan ohjelmakauden rahoituksen yhteensovittaminen ja työnjako, mikäli sitä voidaan 

tehdä jo vuonna 2021. 

Marraskuussa oli myös ELY-keskuksen, Elävä Kainuu Leaderin ja Oulujärvi Leaderin yhteistyötapaaminen, 

jossa käytiin läpi kunkin tahon ajankohtaisia asioita ja keskusteltiin mm. yhteisistä viestintätoimista. Ta-

paamisia on tarkoitus järjestää puolivuosittain.  

Toiminta-alueen kunnista Vaala kuuluu Pohjois-Pohjanmaahan. Tämän vuoksi Oulujärvi Leader osallistuu 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien H&Y-pöytätapaamisiin. Tämä on ollut hyödyllistä; 

menettelytapojen vertaaminen ja keskustelujen käyminen tukee jatkuvaa oppimista. 
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3 LEADER – RYHMÄ ALUEENSA KEHITTÄJÄNÄ 

Aiempien vuosien tapaan Oulujärvi Leader osallistui useiden alueellisten kehittämistyöryhmien työsken-

telyyn. Koronatilanne kuitenkin vähensi työryhmien tapaamisia ja painopiste siirtyi yritysten kanssa toimi-

vien verkostojen aktiivisempaan yhteistyöhön. 

Yritystukien osalta on tehty yhteistyötä kuntien elinkeinotoimien, ProAgrian ProYritys II -hankkeen, maa-

kunnallisen kehittämisyhtiön Kainuun Edun, Intotalo Osuuskunnan sekä Oulunkaaren seutukunnan 

kanssa. Oulujärvi Leader on mukana ELY-keskuksen johdolla toimivassa yrityksen kehittämisen tiimissä, 

jossa käsitellään ajankohtaisia yrityksiin liittyviä asioita. Tiimin jäseniin kuuluu myös työvoimahallinnon 

edustajia. Lisäksi osallistuttiin seudullisten yrityspalvelutoimijoiden tapaamiseen sekä yritysrahoittajien 

yhteispalaveriin. 

Koronakriisin vuoksi Kainuun Yrittäjät ry käynnisti maaliskuussa yrityspalveluverkoston toimijoiden tapaa-

miset. Oulujärvi Leader on osallistunut tapaamisiin aktiivisesti tuoden esille mm. perustamistuen ja yritys-

ryhmähankkeiden mahdollisuuksia yritysten tukemisessa. Kainuun Yrittäjät järjesti myös Yrityspalvelujen 

tulevaisuus Kainuussa -työpajan, johon osallistuttiin. 

Toiminnanjohtaja toimii Leader -ryhmien edustajana Maa- ja metsätalousministeriön Leader -asiantunti-

jaryhmässä sekä Ruokaviraston YRHA -ryhmässä. Hankeneuvoja on mukana Ruokaviraston CAP27 toi-

meenpanon asiantuntijatiimissä, jossa mm. kehitetään Hyrrä-järjestelmän toimivuutta. Toiminnanjohtaja 

ja Kalaleader-aktivaattori ovat Maa- ja metsätalousministeriön Meri- ja kalatalousrahaston paikallisen 

kehittämisen teemaryhmän jäseniä. 

Näkemyksiä ryhmän merkityksestä 

Oulujärvi Leaderilla on alueellaan vahva rooli ja merkitys yritysten, elinkeinotoiminnan ja yhdistysten ke-

hittämisessä ja toimintaedellytysten parantamisessa. Tämä merkitys tunnistetaan myös kunnissa ja se 

näkyy konkreettisesti kuntien sitoutumisessa aiempaa korkeampaan kuntarahoitusosuuteen vuosina 

2021–2027. Merkitystä ilmentää myös Vaalan kunnan päätös olla jatkossakin mukana Oulujärvi Leaderin 

toiminnassa, vaikka se maakuntavaihdoksensa jälkeen on muilta osin suunnannut toimintansa ja kump-

panuutensa Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. 

4 TAVOITTEET SEURAAVALLE VUODELLE  

Siirtymäkauden varojen täysimääräinen käyttö on tärkeä tavoite, jossa huomioidaan strategian toteutu-

mistilanne ja valitaan sen toteutumisen parhaiten varmistavat hankkeet rahoitettaviksi. Tarvittaessa halli-

tus päättää, millaisia aktivointitoimenpiteitä käytetään mm. merkittävän, mutta hakemusten saamisen 

kannalta haasteellisen ympäristöteeman toteutumiseksi. 

Nuoriso-Leaderin käynnistäminen meneillään olevan selvityksen pohjalta kuuluu vuoden 2021 tavoittei-

siin. Käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää oman hankkeen rakentamista, koska tar-

vittavaa henkilöresurssia ei muuten ole. Selvitystyötä on tehty toimintarahalla palkatun osa-aikaisen hen-

kilön voimin. 

Hakemus Leader -ryhmäksi kaudelle 2023–2027 jätetään Maa- ja metsätalousministeriölle toukokuun 

loppuun mennessä. Alueen kehittämistarpeita ja -ideoita sekä yhteistyö- ja muiden resurssien kartoitta-

mista jatketaan erilaisilla työpajoilla ja muilla toimenpiteillä. Näissä joudutaan huomioimaan myös vaih-

toehtoiset toimintatavat koronapandemian mahdollisen jatkumisen vuoksi. 

Toiminnan laadukkuutta varmistetaan jatkamalla vertaisarviointia Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Vetu-

rin kanssa ja tiiviillä yhteistyöllä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa. 
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Oulujärvi Leader hakee jatkoa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -toiminnalle vuoden 2021 alkupuolella 

selviävän aikataulun mukaisesti. Aiemmin mukana olleiden kuntien ja kumppani-Leader-ryhmien sitou-

mus jatkolle on saatu ja mukaan on tulossa myös yksi uusi kunta. 

Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen  

Koronavirus mullisti yritys- ja yhdistystoiminnan myös Oulujärvi Leaderin alueella. Suurella osalla yrityksiä 

asiakkaat kaikkosivat ja liikevaihto romahti, työvoimapula muuttui lomautuksiksi, kyläyhdistysten omista-

mien kylätalojen tilavaraukset peruttiin. Taloudelliset vaikutukset olivat suuria. Toisaalta tilanne johti 

myös uusiin ratkaisuihin; yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen, sähköisten sovellusten hyödyntämi-

seen niin työssä kuin vapaa-ajan yhteisöllisessä toiminnassa, naapuriavun organisointiin. Oulujärvi Leader 

osallistui Kainuun yrityspalvelutoimijoiden tilannepalavereihin, joita pidettiin sähköisesti välillä jopa vii-

koittain. Vaikka koronatukia ei Leader-ryhmien kautta jaettu, kyselyjä niistä tuli ja asiakkaita ohjattiin oi-

keisiin kanaviin. Koronatilanteeseen soveltuvista Leader-rahoitusmahdollisuuksista sekä mm. rahoite-

tuille kohteille myönnettävistä jatkoajoista tiedotettiin kirjoittamalla niistä paikallislehtiin ja jäsentiedot-

teeseen ja julkaisemalla kaksi videota. Tiedottaminen johti joihinkin yksittäisiin perustamistuen kokeilura-

hahakemuksiin. 

Strategian sisällölliseen toteuttamiseen koronapoikkeustilanteella ei ollut suurta vaikutusta, joskin tulos-

ten saaminen viivästyy yritysten ja hanketoteuttajien jouduttua hakemaan jatkoaikaa toteutukselle.  

Digitalisoituminen on koko ohjelmakauden ajan muuttanut toimintaympäristöä ja siihen on reagoitu mm. 

yritysten perustamistuilla, kokoamalla aiheen ympärille yritysryhmähankkeita ja tukemalla yhdistyksille 

digivälineitä. Koronakriisi opetti kuluttajia nopeasti yhä digitaalisemmiksi ja tämä antaa harvaanasutun 

seudun yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentaa markkina-aluettaan. Mahdollisuuksien hyödyntäminen 

edellyttää kuitenkin osaamisen kasvattamista vielä huomattavassa määrässä yrityksiä ja siksi aktivointi-

toimenpiteitä on edelleen jatkettava. 

Ilmastonmuutos on selkeä muutos toimintaympäristössä ja sen vaikutukset kasvavat. Ilmastonmuutok-

seen sopeutuminen on tärkeää, mutta yrityksen toimintatapojen muutokset eivät välttämättä tapahdu 

nopeasti. Herättelyä asiaan aloitellaan Maaseudun Sivistysliiton hankkeessa, joka on esitelty yhtenä esi-

merkkinä rahoitetuista hankkeista kohdassa 1.2. 

Kainuun Etu Oy on ollut maakunnallinen kehitysyhtiö, jonka rahoituksen kunnat päättivät lopettaa vuo-

den 2020 loppuun. Tämä tulee muuttamaan yritysneuvonnan ja elinkeinojen kehittämishankkeiden to-

teuttamista. Edun lakkautusuutisen välitön vaikutus Oulujärvi Leaderille oli pelialan yritysten kanssa val-

mistellun yritysryhmän jämähtäminen odotustilaan, koska hankkeen hallinnoijaksi oli pyydetty Kainuun 

Etua. Hallituspuolto oli tehty, mutta virallista päätöstä ei voitu uusille Edun hallinnoimille hankkeille 

tehdä. Uudeksi hallinnoijatahoksi on lähtemässä Kajaanin ammattikorkeakoulu, mutta pitkä odotusaika ja 

koronavirus ovat muuttaneet yritysten tilannetta, joten yhden alun perin mukana olleen yrityksen tilalle 

on jouduttu etsimään uusi. Yritysryhmähanke on kuitenkin käynnistymässä vuoden 2021 puolella.  

Koronapandemian aikaansaama digiloikka muutti seminaarit webinaareiksi koko maassa. Tämä toi valta-

kunnallistenkin toimijoiden järjestämät tilaisuudet lähelle ihmisiä, kaikkien halukkaiden osallistuttaviksi. 

Osaaminen kasvaa ja uudet ajatukset ja toimintamallit leviävät aiempaa tehokkaammin. Osaltaan muutos 

vähentää paikallisten tilaisuuksien tarvetta, mutta ei silti poista niitä. Edelleen tarvitaan myös jalkautuvia 

tilaisuuksia, joissa voi kysyä, keskustella ja vaihtaa kokemuksia kasvokkain.   

5 YHDISTYS JA SEN RESURSSIT 

5.1 Jäsenistö  

Vuonna 2020 yhdistykseen liittyi 10 uutta jäsentä: yhdeksän henkilöä ja yksi yhdistys. Vuoden lopussa 

yhdistyksessä oli 160 jäsentä, joista jäsenmaksunsa maksoi 114. Jäsenmaksun maksaneitten määrää pie-

nentää hieman se, että loppuvuodesta jäseneksi liittyneille lähetetään jäsenmaksulasku vasta seuraavana 
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vuonna. Lisäksi normaalisti loppuvuonna laitettu muistutus jäsenmaksunsa unohtaneille jätettiin teke-

mättä työtilanteen vuoksi. 

Normaalisti maaliskuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous jouduttiin siirtämään kesäkuulle ko-

ronavirustilanteen vuoksi. Kokous pidettiin Vaalassa ja sen puheenjohtajana toimi Jouko Roivainen. Ko-

kouksessa oli 12 osanottajaa. Tavallisten vuosikokousasioiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yhdistyk-

sen sääntömuutosesitys. Muutokset mahdollistavat mm. sähköisten kokousten järjestämisen. Patentti- ja 

rekisterihallitus hyväksyi päivitetyt säännöt elokuussa. 

 

Kuva 2: Vaalalainen Jouko Roivainen toimi vuosikokouksen puheenjohtajana. 

Jäsenille postitettiin neljä jäsentiedotetta.  

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 alu-

eelta on kolme jäsentä, joista yksi edustaa julkista tahoa, yksi yhdistystahoa ja yksi maaseudun yksittäisiä 

asukkaita. Varajäsenet on valittu samalla periaatteella.  

Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa kolme uutta jäsentä ja viisi uutta varajäsentä. Uudeksi puheenjoh-

tajaksi valittiin Merja Pylvänäinen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Katie Halonen. Uusille varsinaisille ja 

varajäsenille järjestettiin perehdyttämistilaisuus.  

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä osallistui Maaseutuverkostopalveluiden 

järjestämille hallituspäiville Tampereella tammikuussa. Puheenjohtajat osallistuivat verkossa järjestettyyn 

Leader-puheenjohtajatapaamiseen lokakuussa. 

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kahdeksan.  

Toukokuussa järjestettiin hallituksen oma koulutusviikonloppu aiheina Liiketoiminta: kilpailu muuttuu 

digiviidakossa, Kaikki irti somesta! sekä Matalan kynnyksen somevideot. Koulutuksen ohessa tutustuttiin 

Leader-tuettuihin Nakertajan älykkääseen luontopolkuun, Luonnollisesti Oulujärvi-yritykseen sekä Ärjän-

saaren kohteisiin. 

Hallituksella on käytössään oma What’s Up -ryhmä. 
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Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Edustettu taho 

Kajaani   

Katie Halonen, varapj. 
 

Aki Räisänen julkinen taho 

Tuija Kallio Jaakko Muurimäki yhdistystaho 

Hanna Linjala Raisa Yrjölä yksityinen henkilö 

Paltamo    

Markku Väisänen Salla Korhonen julkinen taho 

Jukka Leinonen Kaisa Toivonen yhdistystaho 

 Merja Pylvänäinen, pj. Helena Leinonen yksityinen henkilö 

Puolanka   

Anna-Kaarina Uusitalo Markku Nivakoski julkinen taho 

Hannele Karhu Tuomo Seppänen yhdistystaho 

 Simo Kemppainen  Kaisa Avonius yksityinen henkilö 

Vaala   

Miia Paakkari Aune Kesälahti julkinen taho 

Aune Sallila Tuulikki Haataja yhdistystaho 

Mari Korhonen Kaisa Haapola yksityinen henkilö 

 

5.3 Henkilöstö 

Oulujärvi Leaderilla on kaksi vakinaista työntekijää, hankeneuvoja ja toiminnanjohtaja.  Heidän lisäkseen 

vuonna 2020 työskentelivät määräaikaiset Kalaleader -aktivaattori, hankesihteeri ja osa-aikainen Leader -

nuorisotyöntekijä.   

▪ toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen 1.1.–31.12. 

▪ hankeneuvoja Päivi Koivula 1.1.–31.12. 

▪ aktivaattori Tero Nieminen 1.1.–31.12. 

▪ hankesihteeri Pirjo Moilanen 1.1.–30.6. 

▪ Leader-nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen 1.10.–31.12. 

Henkilöstö on osallistunut Leader – ja Kalaleader -ryhmille suunnattuihin koulutuksiin sekä yritys- ja han-

ketukien videokoulutuksiin. Toiminnanjohtaja osallistui Maaseutuverkostopalveluiden järjestämille halli-

tuspäiville sekä Leader -toiminnanjohtajatapaamiseen. 
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5.4 Taloustilanne  

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius ovat vahvoja ja vakaita. Toimintaraha on heti ohjelmakauden alussa 

budjetoitu Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti riittämään vuoden 2023 puoliväliin 

saakka. Huolellinen budjetointi ja toimintarahan säästeliäs käyttö alkukaudella mahdollistivat määräaikai-

sen hankesihteerin alkuvuonna 2020. Lisäksi pystyttiin palkkaamaan osa-aikainen nuorisotyöntekijä lop-

puvuodesta.  

Ohjelmakausien välillä tullaan elämään siirtymäkautta vuosina 2021–2022. Siirtymäkaudelle on haettu 

molemmille vuosille rahoitusta 700 000 euroa jaettavaksi yritys- ja hanketukina ja toimintarahaa 100 000 

euroa. Molemmat summat ovat EU:n ja valtion osuuksia. Ministeriön päätös hakemuksille saadaan to-

dennäköisesti maaliskuussa 2021, jolloin selviää, paljonko rahoitusta on käytettävissä. 

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

KHT Jari Karppinen Ernst & Young Oy:stä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


