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1. YLEISTÄ 

Oulujärvi Leader toteuttaa strategiaansa maaseuturahaston varoin Paltamon, Puolangan ja 

Vaalan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla. Lisäksi Oulujärvi Leader hallinnoi 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategiaa, jota toteutetaan Kainuussa, Koillismaalla ja 

Pyhäjärvellä yhteistyössä Elävä Kainuu Leaderin, Koillismaan Leaderin ja Keskipiste-Leaderin 

kanssa. 

Toiminnassamme näkyviä arvoja ovat avoimuus, kannustavuus ja luotettavuus sekä kansain-

väliset, kaikille eurooppalaisille Leader -ryhmille yhteiset Leader -periaatteet. 

 

2. HALLINTO 

Vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiko-

kous voidaan pitää myös sähköisenä, mikäli koronaviruspandemian turvallisuusohjeet suositte-

levat pidättäytymään yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Vuosikokous muun muassa hyväksyy 

yhdistyksen toimintasuunnitelman ja valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet kolmikantaperiaa-

tetta noudattaen. 
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Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 160, joista jäsenmaksunsa maksoi 114. Jäsen-

ten määrää ja jäsenmaksunsa maksaneiden osuutta pyritään kasvattamaan. Jos jäsenmaksu on 

jäänyt maksamatta kahtena vuonna peräkkäin, hallitus katsoo jäsenen eronneeksi. Ennen eron 

toteamista annetaan kuitenkin mahdollisuus säilyttää jäsenyys suorittamalla jäsenmaksu.  

Uusille jäsenille lähetetään tervetuloa jäseneksi -kirje, jonka mukana menee ajankohtaista mate-

riaalia. 

Tukea saaneille tahoille tarjotaan mahdollisuutta liittyä Oulujärvi Leaderin jäseneksi. 

Vuoden 2021 aikana lähetetään vähintään kolme jäsentiedotetta. Jäsentilaisuuksia järjestetään 

joka toinen vuosi, joten vuonna 2021 on tarkoitus järjestää jäsenille tilaisuus, mikäli koronara-

joitteet sen mahdollistavat.  

Hallitus 

Hallituksen muodostuminen yksityisten ihmisten, yhdistysten ja julkisen sektorin kolmikannasta 

toteutuu siten, että jokaisesta neljästä kunnasta on yksi kunkin tahon edustaja. Hallituksessa on 

siten 12 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan vuosittain. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja kausia voi olla kor-

keintaan kolme peräkkäin.  

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta, tekee strategista suunnittelua ja linjauk-

sia, päättää Leader -rahoituskehyksestä puollettavista hankkeista sekä yhdistyksen omien kehit-

tämishankkeiden toteuttamisesta. 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, arviolta noin yhdeksän kertaa. Hallituksen kokoukset jär-

jestetään vuorotellen toimialueen eri kunnissa tai vaihtoehtoisesti sähköisesti, mikäli hallitus 

niin päättää esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista johtuen.  

Vuoden aikana järjestetään hallitukselle koulutuspäivät sekä strategiapäivä, jolloin keskitytään 

toiminnan seurantaan ja kehittämiseen.  

Myös hallituksen varajäsenet saavat kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ja voivat halutessaan 

osallistua hallituksen kokouksiin ja strategiapäivään sekä muihin hallitukselle tarkoitettuihin ti-

laisuuksiin ja valtakunnallisille Leader -hallituspäiville. 

Uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet perehdytetään Leader – toimintaan. 

Johtoryhmä 

Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja muodostavat 

johtoryhmän, joka toimii työntekijöiden tukena yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamisessa, 

harkitsee mitkä niistä on tarkoituksenmukaista viedä hallituskäsittelyyn, valmistelee asioita hal-

litukselle sekä tekee hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita. Johtoryhmä kokoon-

tuu yhdistyksen puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus voi antaa johtoryhmälle erillisiä 

valtuutuksia toimia hallituksen puolesta. 
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Oulujärvi Leaderille joudutaan valitsemaan uusi puheenjohtaja vuonna 2021, koska Merja 

Pylvänäinen joutuu jäämään pois kuuden hallitusvuoden täytyttyä.  

Palkatut työntekijät 

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

keneuvoja Päivi Koivula. Heidän lisäkseen on kaksi määräaikaista työtekijää: Kalaleader – akti-

vaattori Tero Nieminen ja Leader -nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen. 

Henkilöresursseja voidaan tarvittaessa väliaikaisesti kasvattaa käyttämällä harjoittelijoita, palk-

kaamalla määräaikaisia työntekijöitä, ostamalla palveluita tai tekemällä palvelusopimuksia. 

Toimitilat 

Yhdistyksen toimitilat ovat olleet monta vuotta vanhassa palotornissa ELY – keskuksen pihapii-

rissä Kajaanissa. Koronavirus on lisännyt etätöiden tekemistä ja tämä on jäämässä pysyväksi toi-

mintatavaksi vähentäen toimistotilojen tarvetta. Toimisto muuttaa maaliskuun alussa pienem-

piin ja edullisempiin tiloihin varojen säästämiseksi. Uudet tilat ovat ELY-keskuksen ns. asuntosii-

vessä. 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

Hanketoiminnan tukeminen 

Aktivointi ja viestintä 

Strategian neljästä teemasta kaksi alkaa olla jo täynnä eli niihin varatut rahat on lähes käytetty. 

Niihin saadaan vähän lisää varoja siirtymäkauden rahoista, mutta rahoittamismahdollisuudet 

niiden osalta ovat vähäisiä. Täydet teemat ovat Voimavaroja luovuudesta ja Sujuva arki elinvoi-

maisissa yhteisöissä. Molemmista rahoitetaan enää lähinnä yritystukia ja yritysryhmähankkeita. 

Poikkeustapauksissa hallitus voi puoltaa rahoitusta myös elinkeinollisuutta tukeville tai laajoja 

vaikutuksia omaaville kehittämishankkeille. Näissä teemoissa aktivointia ei enää tarvita ja vies-

tintä painottuu rahoitettujen hankkeiden ja niiden vaikutusten esille tuomiseen. 

Kahdessa teemassa on edelleen varoja käytettävissä. Nämä ovat Luontoon pohjautuva tuotanto 

ja Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu. Hallitus päättää tarvittaessa aktivointikeinoista, 

joiden tavoitteena on saada teemoja hyvin toteuttavia hakemuksia rahoitettaviksi. Koska strate-

gialla on elinkeinollinen painotus, puoltopäätöksissä painotetaan yritystukia ja hankkeita, joilla 
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on myönteinen vaikutus elinkeinojen kehittymiseen. Se ei kuitenkaan sulje pois yhteisöllisten 

hankkeiden rahoittamista. 

Viestintää tehdään monia eri kanavia hyödyntäen, esimerkiksi lehti- ja kampanjailmoittelulla, 

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

tiliä. Tavoitteena on toteuttaa kaksi Vekkari -lehteä yhdessä Kainuun ELY -keskuksen ja Elävä 

Kainuu Leaderin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankekäsittely 

Hankkeiden käsittelyyn kuuluu valmistelun, esittelyn, lausuntojen antamisen, maksatusten val-

mistelun sekä seurannan lisäksi oleellisena osana toimijoille annettu hankeneuvonta.  

Hankkeita vastaanottaessaan yhdistys hoitaa viranomaistehtävää. 

Hankkeiden rahoitus 

Ohjelmakauden 2014–2020 viimeiset varat on sidottava viranomaispäätöksillä maaliskuun lop-

puun 2021 mennessä. Ensisijainen tavoite on saada myöntövaltuus käytettyä täysimääräisesti. 

Mikäli tämä ei toteudu, sitomatta jäävät rahat eivät enää ole käytettävissä 31.3.2021 jälkeen. 

Jos taas hyviä ja rahoituskelpoisia hakemuksia on alkuvuonna enemmän kuin käytettävissä ole-

vaa rahaa, hallitus voi puoltaa hakemuksia ja jättää ne odottamaan keväällä tulevia siirtymäkau-

den varoja. 

Vuodet 2021–2022 eletään siirtymäkautta, jolloin nykyistä strategiaa toteutetaan uuden ohjel-

makauden varoilla, mutta vanhan kauden säännöillä ja tukimuodoilla. Siirtymäkauden myöntö-

valtuus saadaan tietää maaliskuussa 2021 ja tulee käyttöön huhtikuussa. 

Hakemukset kilpailevat keskenään ja hallituksen tehtävänä on valita rahoitettaviksi strategiaa 

parhaiten toteuttavat ja eniten vaikuttavuutta aikaansaavat hankkeet.  

Alkuvuonna kauden 2014–2020 varoilla rahoitetut hankkeet voivat kestää vuoden 2022 lop-

puun, mahdollisesti hieman pitempäänkin. Siirtymäkauden varoilla rahoitettavia hankkeita voi-

daan toteuttaa todennäköisesti jopa vuoden 2025 puolelle saakka. Päätöksiä päivämääristä ei 

vielä ole. 

Uuden ohjelmakauden on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alussa. 

 

 

Vekkari-lehti on toteutettu ja jaettu kai-

nuulaistalouksiin aiemmin kerran vuo-

dessa. Vuonna 2021 Vekkari kolahtaa pos-

tilaatikoihin sekä keväällä että loppuvuo-

desta. 
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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. Teemahankkeet ovat olleet Oulujärvi Leaderille uusi toi-

mintatapa ohjelmakaudella 2014–2020. Kahdeksan toteutettua teemahanketta ovat saaneet 

yhdistyksiltä paljon kiitosta.  

Hallitus voi tarvittaessa edistää strategian vielä vajaiden teemojen toteutumista käynnistämällä 

uuden teemahankkeen. 

Tulevaisuustyö 

Uuden ohjelmakauden valmistelu EU-tasolla on viivästynyt mm. Brexitin aiheuttamien muutos-

ten ja koronaviruksen vuoksi. Viivästyminen vaikuttaa kansallisen tason valmisteluun ja siksi 

myös Suomessa aikatauluja on jouduttu siirtämään eteenpäin, näin myös Leader -ryhmiksi hake-

misen osalta. Toukokuun loppuun mennessä jätettävän ensimmäisen vaiheen hakemuksen on 

sisällettävä mm. toiminta-alueen kuvaus, alueen tarve- ja voimavara-analyysi, kuntien sitoumuk-

set, dynaaminen verkostoanalyysi sekä kuvaukset Leader-toimintatavan ja taloudellisesta ja hal-

linnollisesta osaamisesta. Toisen vaiheen hakemus sisältää varsinaisen strategiaosan ja se jäte-

tään ensi vuonna. 

Leader -periaatteiden mukaisesti strategia laaditaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden 

ideoihin, tarpeisiin ja näkemyksiin pohjautuen. Näitä on jo kartoitettu monin tavoin ja vuonna 

2021 tätä työtä jatketaan. Työpajojen ja muiden osallistamistapojen käytännön toteutuksessa 

joudutaan huomioimaan mahdolliset koronarajoitukset. 

Erilaisiin työpajoihin hankitaan tarvittaessa asiantuntijapuheenvuoroja ostopalveluna. Tilaisuuk-

sia voidaan järjestää sekä itse että yhdessä Elävä Kainuu Leaderin ja Kainuun ELY-keskuksen sekä 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Tulevaisuustyöhön kuuluu myös yhteensovitus ja työnjako muiden rahastojen kanssa. Tätä teh-

dään Kainuun maaseuturyhmän puitteissa ja osallistumalla rakennerahastojen tilaisuuksiin, yh-

teistyötapaamisilla ja yhteisillä neuvotteluilla. 

Muu kehittämistyö 

Kalaleader -toiminta 

Elinkeinokalataloudella tarkoitetaan ammattikalastusta, kalanviljelyä ja kalanjalostusta. Kala-

leader – rahoituksella voidaan tukea alan paikallista kehittämistä. Yritysten investointeja ei voi 

tukea Kalaleaderin rahoituskehyksellä, mutta aktivaattori auttaa yrityksiä investointitukihake-

musten tekemisessä ELY-keskukselle. 

Kalaleader -hankehakemukset käsittelee kalatalousjaosto, jolle Oulujärvi Leaderin hallitus on 

antanut valtuudet. Kalatalousjaostossa on alan yrittäjien, sidosryhmien ja Leader-ryhmien edus-

tus. 

Myös Kalaleaderissa valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen. Valmistelu nivotaan mahdolli-

suuksien mukaan yhteen Leader -strategiatyön kanssa, mutta tarvittaessa järjestetään myös ka-

lataloutta koskevia omia tilaisuuksia. Kalaleaderin tulevaisuustyötä tehdään yhteistyössä mu-

kana olevien muiden Leader -ryhmien kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on avaamassa 

haun Kalaleader -ryhmiksi keväällä. Ministeriön tavoitteena on käynnistää uusi ohjelmakausi 

vuoden 2021 lopulla kalatalouden osalta.  
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Kipinä -raha 

Omalla yritysten aktivointirahalla, Kipinä -rahalla, on avustettu yritysten pieniä investointi- tai 

kehittämistarpeita toteutukseen. Kipinä -raha on laitettu tauolle vuoden 2021 alusta. Alkuvuo-

den aikana selvitetään, onko sen jatkamiseen mahdollisuuksia ja missä muodossa.  

Kalakipinä 

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

investointeja ja kehittämistoimia.  

Nuoriso-Leader-toiminnan käynnistäminen 

Useilla Leader -ryhmillä on Nuoriso-Leader-toimintaa, jonka sisältö vaihtelee ryhmittäin. Pienim-

millään se on tuen myöntämistä nuorten omiin pienhankkeisiin, laajimmillaan lisäksi nuorisotyö-

ryhmän omia tapahtumia, kansainvälistymistä ja nuorisovaihtoa. Syksyllä 2020 käynnistettiin 

kartoitus, millainen olisi ”Oulujärvi Leaderin näköinen” Nuoriso-Leader palkkaamalla määräai-

kainen työntekijä selvittämään sitä alueen nuorten kanssa. Tavoitteena on käynnistää varsinai-

nen toiminta vuoden 2021 aikana. Käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää 

omaa hanketta tarvittavan henkilöresurssin saamiseksi. 

 

Muuta 

Siirtymäkauden varojen yhteydessä Oulujärvi Leaderille on tulossa lisää toimintarahaa. Summan 

selvittyä voidaan tarkastella, antaako se mahdollisuuksia uusiin toimintoihin tai väliaikaisiin hen-

kilöresursseihin. 

Osallistuminen kehittämistyöryhmiin 

Osallistumalla erilaisten paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittämisverkostojen 

ja työryhmien toimintaan tuodaan ruohonjuuritason näkökulmaa työryhmien työhön ja eri oh-

jelmiin sekä luodaan kontakteja ja yhteistyömuotoja, jotka edistävät Oulujärvi Leaderin kehittä-

misstrategian toteutumista. 

Oman työn kehittäminen 

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

minnan kehittämisessä huomioidaan sekä omasta toiminnasta vuonna 2019 teetetyn ulkoisen 

arvioinnin, että valtakunnallisen Leader -arvioinnin suositukset.  

Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin kanssa tehdään vertaisarviointia myös vuonna 2021. 

Kuvassa Otanmäen nuoria suunnit-

telemassa nuorisotapahtumaa. 

Kameran takana kuvaa ottamassa 

nuorisotyöntekijämme Tiina Kyllö-

nen. 


