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1. YLEISTÄ 

Oulujärvi Leader toteuttaa strategiaansa maaseuturahaston varoin Paltamon, Puolangan ja Vaa-

lan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla. Lisäksi Oulujärvi Leader hallinnoi Kai-

nuun ja Koillismaan Kalaleader – strategiaa, jota toteutetaan Kainuussa, Koillismaalla ja osassa 

Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia yhteistyössä Elävä Kainuu Leaderin, Koillismaan Leaderin, Keski-

piste-Leaderin, Peräpohjolan Leaderin ja Oulun seudun Leaderin kanssa. 

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

set, 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. Hallituksesta puolet on erovuorossa vuosittain. 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 135, joista jäsenmaksunsa maksoi 128. 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 aikana lähetetään vähintään kolme jäsentiedotetta. Jäsentilaisuuksia järjestetään joka 

toinen vuosi. Koska vuoden 2021 jäsentilaisuus jäi koronapandemian vuoksi järjestämättä, jä-

sentilaisuus toteutetaan 2022, mikäli koronarajoitteet 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.  
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Vuoden aikana järjestetään hallitukselle koulutuspäivät sekä strategiapäivä, jolloin keskitytään 

toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Päivät voivat olla joko omia tai yhteisiä Elävä Kainuu 

Leaderin kanssa. 

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. 

Palkatut työntekijät 

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

keneuvoja Päivi Koivula. Heidän lisäkseen vuoden aikana työskentelee määräaikaisia työnteki-

jöitä: Leader -nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen, yhteisökartturi Seija Heikkinen sekä keväällä pal-

kattava Kalaleader-aktivaattori. Hankesihteeri Pirjo Moilanen on töissä ainakin helmi-maalis-

kuun ajan kausiapuna. 

Henkilöresursseja voidaan tarvittaessa väliaikaisesti kasvattaa käyttämällä harjoittelijoita, palk-

kaamalla määräaikaisia työntekijöitä, ostamalla palveluita tai tekemällä palvelusopimuksia. 

Toimitilat 

Toimitilat ovat ELY-keskuksen ns. asuntosiivessä.  

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

Hanketoiminnan tukeminen 

Aktivointi ja viestintä 

Hakemuksia toivotaan erityisesti strategian kahteen teemaan eli Luontoon pohjautuva tuotanto 

ja Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu. Aktivointitoimet suunnataan erityisesti niihin. 

Myös kahdesta muusta teemasta, Voimavaroja luovuudesta ja Sujuva arki elinvoimaisissa yhtei-

söissä, voidaan vielä tehdä rahoituspuoltoja. 

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

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

tiliä. Vuoden aikana toteutetaan taas myös Vekkari -lehti yhdessä Kainuun ELY -keskuksen ja 

Elävä Kainuu Leaderin kanssa.  

Vuoden 2023 eli uuden ohjelmakauden alusta palkataan alueviestijä jokaiseen 15 ELY-keskuk-

seen vastaamaan CAP27- eli uuden maaseuturahaston viestinnästä. Palkkaaminen tapahtuu 

Maa- ja metsätalousministeriön tätä tarkoitusta varten myöntämällä teknisellä tuella. Vuoden 

2022 aikana on tarkoitus laatia yhdessä Kainuun ELY-keskuksen ja Elävä Kainuu Leaderin sekä 

muiden keskeisten maaseututoimijoiden kanssa viestintä- ja toimintasuunnitelma uutta alue-

viestijää varten. 
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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 

Siirtymäkauden varoja on vuoden aikana sidottavissa 1 242 625 euroa hanke- ja yritystukiin. Ne 

on sidottava vuoden loppuun mennessä. Mikäli tämä ei toteudu, sitomatta jäävät rahat eivät ole 

käytettävissä enää myöhemmin. 

 Siirtymäkauden varoilla rahoitettavia hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2024 loppuun 

saakka. 

Uuden ohjelmakauden rahoitusten on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 alussa. Tämä edellyt-

tää, että EU-komissio hyväksyy ajoissa Suomen CAP27-suunnitelman. Suunnitelma on jätetty 

komission käsittelyyn joulukuussa 2021. 

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.  

Loppuvuonna 2021 avattiin kolmen uuden teemahankkeen haku: Turvallisuusinvestoinnit, Kesä-

töitä nuorille ja Liikettä. Hakuajat päättyvät helmikuussa. 

Hallitus voi tarvittaessa käynnistää syksyllä vielä uuden teemahankkeen. 

Tulevaisuustyö 

Leader -ryhmien toisen vaiheen hakemukset on jätettävä Maa- ja metsätalousministeriölle alku-

kesästä, todennäköisesti juhannukseen mennessä. Hakemus sisältää varsinaisen strategiaosan.  

Alueen asukkailta ja yhteisötoimijoilta on kerätty tulevaisuusnäkemyksiä ja -tarpeita monin eri 

tavoin jo vuodesta 2019 saakka. Ne toimivat strategian pohjana, mutta strategiaa syvennetään 

edelleen. Tätä varten järjestetään erilaisia virtuaalisia ja läsnäolotilaisuuksia, mm. Oulujärvi Lea-

derin kuntaviikot maalis-huhtikuussa, mikäli mahdolliset koronarajoitukset eivät tule esteeksi. 

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 ja sidosryhmien edustus. 
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Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on käynnistää uusi ohjelmakausi keväällä kalatalou-

den osalta. Tämä edellyttää kuitenkin Suomen EMKVR-ohjelman hyväksymistä EU-komissiossa. 

Ennen hyväksymistä rahoituspäätöksiä ei voida tehdä. Mikäli hyväksyminen viivästyy, hakemus-

ten jättäminen Hyrrässä avataan jo aiemmin, jotta hakijat voivat halutessaan käynnistää hank-

keita omalla riskillään. 

Kipinä -raha   

Alkuvuoden aikana selvitetään, onko yritysten Kipinä-rahan jatkamiseen mahdollisuuksia ja 

missä muodossa.  

Kalakipinä  

Elinkeinokalatalousyrityksille on ollut oma Kipinä -rahansa, jolla on voitu avustaa alan yritysten 

pieniä investointeja ja kehittämistoimia. Myös tämän osalta jatkamismahdollisuudet selvitetään 

alkuvuonna.  

Nuoriso-Leader  

Lokakuussa 2021 alkanutta NuorisoLeader Oulujärvi -hanketta toteutetaan hankesuunnitelman 

mukaisesti. Nuorten aktivoimisen lisäksi tavoitteena on herättää alueen yhdistys- ja muita toimi-

joita huomioimaan entistäkin enemmän nuoria omassa toiminnassaan. Tällä voidaan osaltaan 

vastata myös yhdistysten tarpeisiin löytää uusia toimijoita entisten ikääntyessä. 

Muuta 

Yhteisökartturi tarttuu erilaisiin alueelta nousseisiin kehittämistarpeisiin mm. järjestämällä tilai-

suuksia, rakentamalla verkostoja ja etsimällä toteutuskeinoja. Teemoina tulevat olemaan aina-

kin kylätoiminta, maaseutuasuminen ja maisemien hoito. 

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen Yhdistyslauantai, jonka osallistujat toivoivat toistuvan 

jatkossa vuosittain. Vuosi 2021 jäi väliin koronan vuoksi, mutta 2022 Yhdistyslauantai toteute-

taan, tarvittaessa virtuaalisena. Aiheena ovat historian, perinteiden ja valokuvien kerääminen 

sekä yhdistysten uudet varainhankintakeinot, mm. joukkorahoitus. 

Loppuvuonna 2021 pidetyillä strategiapäivillä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuk-

sen Vesannolla asuva tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen esitti Elävä Kainuu ja Oulujärvi Leade-

reille kutsun tulla tutustumaan Pohjois-Savon maaseudun kehittämiseen. Kutsuun vastattiin 

myönteisesti ja tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan järjestää yhteinen opintomatka kai-

nuulaisille maaseututoimijoille syksyllä. 

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. Yh-

teistyötä ja hallinnon sujuvuutta kehitetään ELY-keskuksen ja Elävä Kainuu Leaderin kanssa puo-

livuosittain pidettävissä yhteistyötapaamisissa. 

Keskipiste-Leaderin ja Ylä-Savon Veturin kanssa tehdään vertaisarviointia myös vuonna 2022.   


