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1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

Tällä kertaa te Oulujärvi Leaderin jäsenet saatte hieman erinäköisen toimintakertomuksen kuin 

aiempina vuosina. Tavallisesti yhdistämme yhdistyksen vuosikertomuksen ja Maa- ja metsäta-

lousministeriön vuosiraporttipohjan toisiinsa. Vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkautta, joka ra-

portoidaan ministeriölle yhdellä raportilla ensi vuonna. Siksi poikkeamme nyt hieman tuosta ra-

porttikaavasta. 

Vuodesta 2021 voi lyhyesti todeta, että olipa vuosi! Teimme kaikkea sitä hankkeisiin liittyvää 

neuvontaa, valmistelua, viestintää ja muita töitä kuin muulloinkin, mutta lisäksi käynnistimme 

uutta toimintaa, rakensimme uuden Kalaleader-strategian, teimme uutta Leader-strategiaa 

sekä osallistuimme Leader-ryhmähaun ykkösvaiheeseen. Tätä kaikkea maustoi ja höysti korona-

pandemia vaihteluineen, joka pisti monta kertaa uusiksi jo suunnitellut ja valmistellut toimet. 

Korona näkyi myös hankkeiden toteuttajien toiminnassa. Onneksi he jaksoivat olla aktiivisia, 

vaikka mutkia ja esteitä ilmaantui monin tavoin; läsnäolotilaisuuksia ja talkoita ei aina voinut 

järjestää, tavaraa ei saanut, omarahoitukseen tuli ongelmia tulopohjan kärsiessä. Jatkoaikoja 

haettiin ja myönnettiin, tilaisuuksia muutettiin virtuaalisiksi ja korvattiin muilla toimilla ja keksit-

tiin monta muutakin ratkaisua. Toivottavasti kehittämishalua, -intoa ja -mahdollisuuksia löytyy 

silti jatkossakin. Kainuulainen maaseudun ihminen on tottunut selviytymään, sitkeyttä ja kekse-

liäisyyttä löytyy! 

Pirjo Oikarinen, toiminnanjohtaja 

2. HALLINTO 

Vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous jouduttiin pitämään koronapandemian vuoksi säh-

köisenä. Kokous pidettiin 24.3. ja siihen osallistui 14 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Juhani 

Soini Kajaanista. 

Vuosikokous valitsi hallitukseen kolme uutta jäsentä ja kolme uutta varajäsentä. 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 135, joista jäsenmaksunsa maksoi 128.  

Yhdistykseen liittyi seitsemän uutta jäsentä: kuusi henkilöä ja yksi yhdistys. Yhdistyksestä erosi 

kaksi jäsentä. Hallitus katsoi eronneeksi 20 jäsentä kaksi vuotta peräkkäin maksamatta jääneen 

jäsenmaksun vuoksi.  

Vuoden 2021 aikana lähetettiin kolme jäsentiedotetta. Suunnitelmissa ollutta jäsentilaisuutta ei 

voitu järjestää koronatilanteen vuoksi, joten se siirtyy seuraavalle vuodelle. 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajisto vaihtui. Hallitus valitsi keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi 

Mari Korhosen Vaalasta ja varapuheenjohtajaksi Tuija Kallion Kajaanista. Uusille varsinaisille ja 

varajäsenille järjestettiin perehdyttämistilaisuus.  

Yksi hallituksen jäsen ja yksi varajäsen osallistuivat Maaseutuverkostopalveluiden järjestämille 

virtuaalisille Leader -hallituspäiville helmikuussa. 
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Puheenjohtaja edusti Oulujärvi Leaderia puheenvuorolla Metsäkiistasta metsäsopuun -Palta-

mon metsätapahtumassa. Varapuheenjohtaja toimi Oulujärvi Leaderin edustajana Suomen 

Nuorkauppakamarin Tuottava Idea -kilpailun aluetuomaristossa. 

 Hallituksella oli kahdeksan kokousta, joista osa virtuaalisina ja osa läsnäolokokouksina vuorotel-

len toiminta-alueen kunnissa. Lisäksi marraskuulla järjestettiin Rokualla Elävä Kainuu Leaderin 

kanssa yhteiset strategiapäivät, joilla paneuduttiin tulevaisuusasioihin ja syvennettiin valmis-

teilla olevia tulevan kauden strategioita. Päivien keskustelua viritti tutkimusjohtaja Tuomas Kuh-

monen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.  

Marraskuun kokouksen yhteydessä hallitus nautti yhteisen jouluaterian, johon osallistuivat 

myös ELY-keskuksen Leader-yhteyshenkilö ja maksatusasiantuntija. Samalla tutustuttiin Palta-

mon kunnan Investoi Paltamoon -hankkeeseen, jolla edesautetaan yritysinvestointien käynnisty-

mistä suunnitteilla olevan biotuotetehtaan toteutuessa. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 

aluekehitysrahastosta.  

Hallituksella on käytössään oma WhatsApp -ryhmä. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021: 

VARSINAINEN JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN 

Kajaani  

Katie Halonen (julkinen taho) Aki Räisänen 

Tuija Kallio (yhdistystaho) Jaakko Muurimäki 

Hanna Linjala (yksityinen henkilö) Raisa Yrjölä 

Paltamo  

Markku Väisänen (julkinen taho) Salla Korhonen 

Jukka Leinonen (yhdistystaho) Kaisa Toivonen 

Anna Marjamaa (yksityinen henkilö) Sari Haataja 

Puolanka  

Anna-Kaarina Uusitalo (julkinen taho) Markku Nivakoski 

Kyösti Karvonen (yhdistystaho) Hannele Karhu 

Simo Kemppainen (yksityinen henkilö) Kaisa Avonius 

Vaala  

Aune Kesälahti (julkinen taho) Jenna Leinonen 

Aune Sallila (yhdistystaho) Tuulikki Haataja 

Mari Korhonen (yksityinen henkilö) Kaisa Haapola 

 

Johtoryhmä 

Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostama 

johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa. 
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Palkatut työntekijät 

Yhdistyksellä on kaksi vakinaista palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen ja han-

keneuvoja Päivi Koivula. Heidän lisäkseen vuoden aikana työskenteli kolme määräaikaista työte-

kijää: Kalaleader-aktivaattori Tero Nieminen, Leader -nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen ja yhtei-

sökartturi Seija Heikkinen. 

• toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen 1.1.–31.12. 

• hankeneuvoja Päivi Koivula 1.1.–31.12. 

• Kalaleader-aktivaattori Tero Nieminen 1.1.–30.9. 

• Leader-nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen osa-aikainen 1.1.–30.9. ja kokoaikainen 1.10.–

31.12.  

• yhteisökartturi Seija Heikkinen 1.11.–31.12. 

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

tys- ja hanketukien videokoulutuksiin. Nuorisotyöntekijä osallistui Ideafestivaali -kampanjaan 

liittyvään Erätauko -säätiön järjestämään fasilitointikoulutukseen. Toiminnanjohtaja osallistui 

Maaseutuverkostopalveluiden järjestämille hallituspäiville sekä Leader -toiminnanjohtajatapaa-

miseen. 

Toimitilat 

Koronavirus muutti työskentelyn etätyöpainotteiseksi ja tämä on jäämässä pysyväksi toimintata-

vaksi. Kokonaan toimistotiloista ei kuitenkaan voitu luopua toimintaan kohdistuvien arkistointi- 

ja muiden vastaavien velvoitteiden vuoksi. Keväällä toimisto muutettiin aiempaa pienempiin ja 

edullisempiin tiloihin Kainuun ELY-keskuksen ns. asuntosiipeen. 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

Hanketoiminnan tukeminen 

Aktivointi ja viestintä 

Viestintää tehtiin monia eri kanavia hyödyntäen, esimerkiksi lehti- ja kampanjailmoittelulla, kir-

joittamalla juttuja paikallislehtiin, päivittämällä nettisivuja sekä Facebook – sivua ja Twitter – 

tiliä. Yhdessä Kainuun ELY -keskuksen ja Elävä Kainuu Leaderin kanssa toteutettiin jokaiseen kai-

nuulaiseen talouteen jaettu Vekkari-lehti. Lehden toimittaja - kuvaajana toimi Kimmo Rauat-

maa, joka toimi ELY-keskuksen palkkaamana. Vekkarin toteuttamisen mahdollisti ELY-keskuksen 

tekninen tuki, jota ministeriö on myöntänyt Maaseutuohjelman toteuttamisen edistämiseen.  

Aktivoinnissa panostettiin erityisesti nuoriin toteuttamalla Mitä sä haluat -verkkokysely sekä ky-

selyt Paltamon, Vaalan ja Otanmäen nuorille yhdessä nuorisovaltuustojen ja nuorten ryhmän 

kanssa. Helmikuussa 2021 osallistuttiin valtakunnalliseen Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä 

elämästä maaseudulla -kampanjaan järjestämällä oma Erätauko -keskustelutilaisuus nuorten 

tulevaisuusajatuksista. 

Yhdessä Puolanka-lehden kanssa toteutettiin Puolanka-kysely. 

Maaliskuussa Ruokaviraston järjestämässä Elinkeinojen kehittäminen harvaan asutulla maaseu-

dulla -verkostotapahtumassa Oulujärvi Leaderin toiminnanjohtaja piti pyydetyn esityksen, jossa 

hän nosti esiin rahoituksen ja maaseutuyritysten tarpeiden välisiä haasteita ja teki parannusesi-

tyksiä tukia koskeviin säädöksiin tulevalle ohjelmakaudelle. 

Huhtikuussa toteutettiin Ylös kyykystä – katse tulevaan! -webinaari yhdessä ProAgrian kanssa. 

Asiantuntijavieraana oli professori emeritus Esko Valtaoja. 

Syyskuussa toteutettiin Nuorkauppakamareille heidän pyytämänsä hankesuunnittelukoulutus. 
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Kainuun Liiton Eurooppa-tiedotuksen järjestämässä uuden ohjelmakauden rahoitusinfossa syys-

kuussa esiteltiin Leader-rahoitusmahdollisuuksia. 

Kainuun Nuotta ry järjesti Kainuun KyläGaalan syyskuun loppupuolella. Oulujärvi Leader palkitsi 

gaalassa kunniakirjalla ja pienellä kannustinrahalla Paltamo-Seura ry:n. Palkinnon perusteluna 

oli muun muassa paltamolaisten kylien kehittäminen ja kylien välisen kanssakäymisen lisäämi-

nen Ekomuseo-toiminnalla. 

Vuolijoki voitti valtakunnallisen Suomen älykkäin kylä -kilpailun 2020 ja sai palkinnoksi Ruokavi-

raston järjestämän innovaatioleirin, joka järjestettiin lokakuussa 2021. Oulujärvi Leaderista lei-

rille osallistuivat hankeneuvoja ja nuorisotyöntekijä leiriläisinä ja toiminnanjohtaja yhtenä 

ideakilpailun tuomareista. Oulujärvi Leaderin vahvaa panosta innovaatioleirillä lisäsivät puheen-

johtaja ja varapuheenjohtaja, jotka molemmat osallistuivat leirille toisen taustatahon edusta-

jina, mutta edustivat samalla Oulujärvi Leaderia. 

Hankkeiden rahoitus 

Vuoden aikana myönteisen rahoituspäätöksen sai yhteensä 29 hanketta, joista 13 yritystukia ja 

16 hanketukia. Luvut sisältävät sekä päättyneen ohjelmakauden että siirtymäkauden päätökset. 

Ohjelmakauden 2014–2020 viimeiset varat saatiin sidottua määräaikaan eli maaliskuun loppuun 

mennessä.  

Huhtikuun alusta käynnistyi vuodet 2021–2022 kestävä siirtymäkausi, jolloin nykyistä strategiaa 

toteutetaan uuden ohjelmakauden varoilla, mutta vanhan kauden säännöillä ja tukimuodoilla. 

Oulujärvi Leader haki siirtymäkaudelle mahdollisimman suurta rahoituspottia jaettavaksi hank-

keille ja onnistui saamaan juuri sen mitä hakikin eli 1 400 000 euroa. Kun tähän lisätään kuntien 

vastinraha, yritysten ja yhteisöjen haettavana on 1 750 000 euroa, josta vuonna 2021 myönnet-

tiin hankkeille 507 375 euroa.  

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista: 

Puolangan katettu jää on Puolangan kunnan hanke, joka on syntynyt urheiluseura Puolangan 

Ryhti ry:n aloitteesta ja sekä kunta että urheiluseura ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen 

vahvalla rahoituspanoksella. Hankkeen avulla parannetaan laajan joukon, erityisesti nuorten, 

harrastusmahdollisuuksia. Samalla mahdollistetaan kentän käyttö erilaisten tapahtumien järjes-

tämiseen.  

Paltamon Riistanhoitoyhdistys toteuttaa 3D-jousiammuntaradan. Kyseessä on uudenlainen har-

rastuspaikka, jollaista Kainuussa ei ennestään ole. Hanke sisältää myös avajaistilaisuuden, jossa 

kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua lajiin. 

Luonnollisesti Oulujärvi Ky on kajaanilainen matkailuyritys, joka investoi Oulujärvellä tapahtu-

vissa kuljetuksissa tarvittavaan venekalustoon varusteineen sekä erilaisiin ohjelmapalveluväli-

neisiin. Investointien avulla yrityksen toiminta laajenee ympärivuotiseksi. Yritys tarjoaa palvelu-

jaan muun muassa Ärjänsaaressa. Palvelujen monipuolistaminen kasvattaa valtakunnallisesti 

runsasta huomiota saaneen Ärjänsaaren houkuttavuutta matkailukohteena ja edistää siten alu-

een matkailun kehittymistä. 

 

Pelson kyläyhdistys Vaalassa kunnostaa tuen avulla Lohilammen ympäristöä. Rahoitusta käyte-

tään siltojen, kulkuväylien, laiturien, laavun, uimapaikan ja muiden rakenteiden uusimiseen. Alu-

eelle rakennetaan myös uusi pysäköintialue. Kunnostuksen jälkeen Lohilampi muodostaa yh-

dessä sen välittömässä läheisyydessä olevien elämyspuisto lumotun hallan maan, syötävän puu-

tarhan ja näköalatornina toimivan vanhan vesitornin kanssa viihtyisän ja osin esteettömän va-

paa-ajan vietto- ja retkikohteen. 
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Vaarojen Rakentajat Puolangalta on hirsirakentamisesta matkailupalveluihin laajentanut yritys. 

Yritys testaa palveluiden toimivuutta kahdella erilaisella asiakasryhmällä. Lisäksi teetetään laa-

dukkaat kotisivut verkkonäkyvyyden parantamiseksi. Hankkeen avulla käynnistetään varsinainen 

matkailuliiketoiminta. Uusi toimintamuoto kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, kannattavuutta ja 

työllistävyyttä. 

Neittävän kyläyhdistys Vaalasta remontoi kylätaloa ja rakentaa samalla 50 neliön varaston lii-

kuntasalin yhteyteen. Remontin avulla lisätään kylätalon käytettävyyttä, esteettömyyttä ja käyt-

töikää. 

Kajaanissa toimiva Will Be -Varsat on ravihevosten valmennustalli, jolle puollettiin investointitu-

kea tallin vanhan osan remontointiin. Korjausten avulla saadaan tasokkaat karsinat valmennet-

taville hevosille ja lisää hoitopisteitä hevosia varten. Remontoidut tilat tehostavat toimintaa, 

turvaavat tasalaatuiset olosuhteet ja mahdollistavat kannattavamman hinnoittelun. 

Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta kunnostaa Ojanperän entisen kunnanrannan Vuoli-

joella kyläyhteisön yhteiseksi alueeksi ja vesireitin taukopaikaksi. Hankkeessa uusitaan pukuko-

pit, hankitaan kompostoiva käymälä sekä korjataan olemassa olevia rantarakennelmia ja hanki-

taan kota. Rantaa ruopataan ja pajukkoa raivataan. Kunnostamisen jälkeen kyläläiset ja muut 

alueella vapaa-aikaansa viettävät saavat hyvän uima- ja kylätapahtumapaikan käyttöönsä. Ran-

tautumispaikka Ojanperällä lisää Kajaanin melontareittiin kilometrejä, antaa Önkkörin retkeily-

alueen vesireitin käytölle lisää mahdollisuuksia ja monipuolistaa niitä. Hanke toteutetaan kau-

pungin ja Ojanperän kyläyhdistyksen yhteistyönä. Aloite hankkeeseen on lähtöisin kyläyhdistyk-

seltä ja se vastaa alueen hoidosta hankkeen jälkeen. 

Kajaanilainen Paltaniemen kyläyhdistys uudistaa omistamansa Paltaniemen kylätalon piha-alu-

een. Samalla parannetaan piha-alueen valaistusta ja autojen pysäköintialuetta. Kylätalon piha-

piirin remontoimisella lisätään talon käytettävyyttä ja piha-alueen turvallisuutta pimeän aikana. 

Paltaniemen kylä on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja suosittu matkailukohde. Piha-

kunnostuksella on myönteistä vaikutusta koko kylän ulkoiseen ilmeeseen, joten hanke hyödyt-

tää kyläläisten lisäksi vierailijoita ja matkailijoita. 

Teemahankkeet 

Teemahanke on Leader -ryhmän oma hanke, johon kootaan yhteen useita, määriteltyyn aihee-

seen liittyviä yhdistysten toteuttamia alahankkeita, joille Leader -ryhmä hakee rahoituksen ELY-

keskukselta yhtenä kokonaisuutena. Aiemmin toteutetut kahdeksan teemahanketta ovat saa-

neet yhdistyksiltä paljon kiitosta.  

Loppuvuonna avattiin kolme uutta yhdistyksille suunnattua teemahankehakua haettavaksi hel-

mikuulle 2022 saakka: Turvallisuusinvestoinnit, Kesätöitä nuorille ja Liikettä. 

Turvallisuusinvestoinnit -hankkeen tarkoituksena on parantaa yhteisten kokoontumistilojen käy-

tettävyyttä lisäämällä niiden turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hankkeella halutaan lisätä eri 

ikäisten ja -kuntoisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. 

 Kesätöitä nuorille -teemalla halutaan kannustaa yhdistyksiä huomioimaan nuoret toiminnas-

saan sekä tehdä yhdistystoimintaa tutuksi nuorille. Lisäksi tavoitteena on luoda kesätyöpaikkoja 

myös haja-asutusalueelle, joiden nuorilla on pitkä matka kuntakeskukseen. 

Liikettä! -teemahankkeella monipuolistetaan alueen liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Hank-

keen tavoitteena on lisätä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden fyysistä hyvinvointia ja sosiaa-

lista kanssakäymistä sekä nostaa yhteisten tilojen käyttöastetta. 

Tulevaisuustyö 
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Ensimmäisen vaiheen hakemus Leader-ryhmäksi vuosille 2023–2027 piti jättää Maa- ja metsäta-

lousministeriölle toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksen oli sisällettävä mm. toiminta-alu-

een kuvaus, alueen tarve- ja voimavara-analyysi, kuntien sitoumukset, dynaaminen verkosto-

analyysi sekä kuvaukset Leader-toimintatavan ja taloudellisesta ja hallinnollisesta osaamisesta.  

Hakemuksista saatiin palaute marraskuussa. Oulujärvi Leaderin saamassa palautteessa todettiin 

muun muassa, että hakemus oli hyvä ja johdonmukainen ja uuteen katsominen ja kriittinen ajat-

telu on hyvää. Evästyksenä strategian valmistelulle toivottiin konkreettista kehittämistarpeiden 

muodostamista ja erilaisia taulukoita tiivistämään tietoa ja valottamaan kuntien välisiä eroja. 

Oman tulevaisuustyön lisäksi osallistuttiin ELY-keskuksen tekemään Kainuun maaseutusuunni-

telman valmisteluun sekä MTK:n johdolla tehtävään Kainuun maatalouden strategia- ja toimen-

pideohjelman laatimiseen. 

Muu kehittämistyö 

Kalaleader -toiminta 

Oulujärvi Leaderin hallinnoiman Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategian toteuttaminen 

jatkui syyskuun 2021 loppuun aktivaattorin voimin. Hänen siirryttyään lokakuun alusta uusiin 

tehtäviin, loppuvuosi toimittiin ilman aktivaattoria toiminnanjohtajan ja hankeneuvojan toi-

mesta. Toteuttajakumppaniryhmiä olivat Elävä Kainuu Leader, Keskipiste-Leader ja Koillismaan 

Leader.  

Oulujärvi Leaderin hallitus on myöntänyt kalatalousjaostolle valtuudet tehdä päätöksiä rahoitet-

tavista hankkeista. Jaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja keskittyi erityisesti tulevan 

kauden strategiavalmisteluun. Vuoden aikana myönteisen päätöksen sai kaksi hanketta: Luon-

nonvarakeskuksen hanke, jossa testataan kalastajien kanssa kuhan rysäpyyntiä talvella ja Natur-

polis Oy:n KALALLE! -hanke, jossa tehdään kala-alaa tutuksi nuorille.  

Toukokuussa toteutettiin virtuaalinen opintomatka kolmen kalanjalostajan luo Kuusamossa, 

Suomussalmella ja Paltamossa. 

Ryhmän toiminta-alue laajentui kahdella kunnalla Pudasjärven ja Ranuan halutessa mukaan Ka-

laleaderiin. Tämä toi myös kaksi Leader-ryhmää lisää toteuttajakumppaneiksi eli Oulun seudun 

Leaderin ja Peräpohjolan Leaderin. Kaudella 2021–2027 Kainuun ja Koillismaan Kalaleader toimii 

15 kunnan, kuuden Leader-ryhmän ja neljän maakunnan alueella. 

Uusi strategia valmisteltiin yhteistyössä alan yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Strategialuonnos 

ja hakemus Kalaleader-ryhmäksi uudelle kaudelle jätettiin Maa- ja metsätalousministeriölle 

marraskuussa. Hakemuksen jättäneet ryhmät saivat palautetta luonnoksistaan ja palautteen 

pohjalta viimeistelty strategia toimitettiin ministeriöön joulukuussa. Strategiatyö onnistui hyvin: 

tammikuun 2022 puolella tuli tieto, että Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-strategia sai toiseksi 

parhaat pisteet koko maassa. 

 

Kalaleader-jaostoon valittiin uudet jäsenet ja varajäsenet. Jäsenten määrä ja kokoonpanoperus-

teet muuttuivat vastaamaan uuden kauden ja laajentuneen alueen tarpeita. 

Alla olevaan kuvaan tiivistetty Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin uuden strategian pääkohdat:  
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Kipinä -raha 

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

titoimenpiteille. Koska Kipinöihin käytettävissä olevat varat olivat vähentyneet, Kipinärahan 

myöntämistä päätettiin kokeilla uudella tavalla teemapohjaisena määräaikaisena kampanjana, 

eräänlaisena sovelluksena yhdistysten teemahankkeista. Haku avattiin loppuvuonna teemalla 

”uusia palveluja paikkakunnalle” ja hakuaika jatkuu tammikuun 2022 loppuun saakka. 

Kalakipinä  

Elinkeinokalatalousyrityksille on oma Kipinä -rahansa, jolla voidaan avustaa alan yritysten pieniä 

investointeja ja kehittämistoimia. Vuoden aikana myönnettiin yksi Kalakipinä. 

NuorisoLeader -toiminnan käynnistäminen 

Syksyllä 2020 käynnistettyä NuorisoLeader -selvitystä jatkettiin syyskuun loppuun toimintara-

halla. Toiminnan vakiinnuttamiseksi rakennettiin oma NuorisoLeader Oulujärvi -hanke, joka 

käynnistyi lokakuun alussa. Hanke on kaksivuotinen ja siihen on palkattu kokopäivätoiminen 

Leader-nuorisotyöntekijä. Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja kehitetään toimintoja, joilla nuor-

ten ideat, toiveet ja näkemykset saadaan paremmin huomioitua Oulujärvi Leaderin alueen eri 

tahojen toiminnassa. Tavoitteina on saada nuoria mukaan oman kotiseudun kehittämiseen: li-

sätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia osallistumistapoja sekä ra-

kentaa verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Osallistuminen antaa nuorille valmiuksia vai-

kuttamiseen ja hanketyöhön hyödynnettäväksi jatkossa opiskelu- ja työelämässä. 

Hankkeessa toimii aktiivinen nuorisoryhmä, jossa on jo yli 20 nuorta eri puolilta aluetta. Nuorille 

on järjestetty kyselyjä, joiden tuloksia hyödynnettiin Oulujärvi Leaderin strategiatyössä. Esiin 

nousseita toiveita on lähdetty viemään kohti toteutusta, samalla nuoret ovat oppineet vaikutta-

mista. Esimerkkinä Paltamo, jossa nuorten käytös oli koettu häiritsevänä heidän käyttäessään 
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venelaiturialuetta hyppypaikkana järveen siitä huolimatta, että se oli kiellettyä. Nuorten ykkös-

toiveeksi nuorisovaltuuston ja NuorisoLeaderin yhteistyössä tekemissä kyselyissä nousi kunnolli-

nen uimalaituri. Kannustuksen ja neuvonnan avulla nuorisovaltuusto teki siitä valtuustoaloitteen 

kunnalle, joka haki ja sai uimarantahankkeelle Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen 

OUMO-rahoitusta. Kustannusarvioltaan lähes 90 000 euron uimarannan kunnostus on toteutu-

massa kesällä 2022.  

Muuta 

Marraskuun alusta palkattiin yhteisökartturi vuodeksi. Kartturin ensimmäisenä tehtävänä oli val-

mistella kolmen uuden teemahankkeen haku. Jatkossa kartturi järjestää erilaisia aktivointi-, kou-

lutus- ja muita tilaisuuksia, rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia eri kehittämisteemojen ym-

pärille ja auttaa yhteisöjä viemään esille nousevia tarpeita ja ideoita toteutukseen mm. eri han-

kerahoituksia hyödyntäen.  

Osallistuminen kehittämistyöryhmiin 

Aktiivinen osallistuminen erilaisiin kehittämistyöryhmiin jatkui. Kehittämis- ja vaikuttamistyötä 

tehdään myös valtakunnallisesti: hankeneuvoja on jäsenenä Ruokaviraston CAP27 -toimeenpa-

non asiantuntijatiimissä, jossa parannetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän käytettävyyttä ja toi-

minnanjohtaja on jäsen Maa- ja metsätalousministeriön Leader-asiantuntijaryhmässä sekä Ruo-

kaviraston yritys- ja hankerahoituksen hyvän hallinnon verkostossa. Nuorisotyöntekijä on jäse-

nenä koordinaatioryhmässä, joka edistää NuorisoLeader-toimintaa ja sen laajentumista koko 

maassa. 

Toiminnanjohtaja ja nuorisotyöntekijä osallistuivat Ruokaviraston maaseutuverkoston järjestä-

miin Tulevaisuus 2040 -työpajoihin, joissa laadittiin Suomen näkemykset EU:n valmistelemaan 

pitkän tähtäimen visioon EU:n maaseutualueille. 

Oman työn kehittäminen 

Oulujärvi Leader noudattaa toiminnassaan laatukäsikirjaa ja jatkuvan parantamisen mallia. Ver-

taisarviointia Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin kanssa jatkettiin. Teemana oli tällä kertaa 

strategiatyöhön liittyvät menettelytavat. 

Kesäkuussa ja marraskuussa järjestettiin puolivuosittaiset ELY-keskuksen, Elävä Kainuu Leaderin 

ja Oulujärvi Leaderin yhteistyötapaamiset, joissa käytiin läpi kunkin tahon ajankohtaisia asioita 

ja keskusteltiin yleisestä tilanteesta sekä suunniteltiin yhteisiä viestintätoimia.  

Kahdenväliset keskustelut ELY-keskuksen kanssa käytiin marraskuussa. Yhteistyö on sujuvaa ja 

jatkuu tiiviinä. Vuodelle 2022 asetettiin tavoite yhteistyö- ja työnjakosopimuksen laatimisesta 

molempien Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen välille. Sopimusta tarvitaan tulevan kauden haku-

prosessiin, mutta se helpottaa myös käytännön rahoitusneuvontaa.  

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

osallistui Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien H&Y-pöytätapaamisiin. Tämä 

on ollut hyödyllistä; menettelytapojen vertaaminen ja keskustelujen käyminen tukee jatkuvaa 

oppimista. 

Taloustilanne 

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius ovat edelleen vahvoja ja vakaita.  

Siirtymäkauden rahoituskehyksen lisäksi saatiin myös toimintarahaa lisää huomattava määrä eli 

237 500 euroa kuntarahaosuuksineen. Tällä pystytään varmistamaan riittävät resurssit huoleh-

tia siirtymäkauden tehtävistä ja uuden ohjelmakauden valmistelusta ja käynnistämisestä. 
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Toimintarahan harkittu käyttö ja saatu lisärahoitus mahdollistivat määräaikaisen yhteisökarttu-

rin palkkaamisen loppuvuodesta.  

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

kastajana KHT Jari Karppinen Ernst & Young Oy:stä. 


