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STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 
VUONNA 2020

Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vuosi. Lisärahoitus-

kehykset tulivat pääosin käyttöön vuoden 2020 aikana 

eli ohjelmakauden viimeisenä vuotena. Samaan aikaan 

korona-pandemia sekoitti arkea kaikilla tavoilla. Vastoin 

odotuksia vuodesta 2020 muodostui kuitenkin yksi ohjel-

makauden vilkkaimmista vuosista. Rahoitusta oli hyvin 

käytössä ja pandemiasta huolimatta yritykset ja yhteisöt 

olivat hanketoiminnassa erittäin aktiivisia.

Keskipiste-Leaderin saamat lisäkehykset olivat Lea-

der-ryhmistä suurimmat ja se on osoitus onnistuneesta 

työstä. Lähtökohtaisesti lisärahoitusten ajoittuminen kau-

den viimeiseen vuoteen ei ollut ideaaliti-

lanne, mutta tarvetta lisärahoitukselle oli 

ja koko Keskipiste-Leaderin kehys ohjattiin 

hyviin hanke- ja yritystukiin. 

Korona-pandemia muutti yhteiskun-

taa ja toimintatapoja maailmanlaajuisesti. 

Digiloikkaa otettiin kaikilla aloilla ja se 

näkyi tietysti myös Leader-työssä. Strategiatyön valmistelu 

muuttui fyysisistä kohtaamisista ja osallistamisesta enempi 

tai vähempi etätilaisuuksiin. Samoin merkittävä osa aktivoin-

tityöstä ja asiakastapaamisista siirtyivät verkkoalustoille. 

Monilta osin vuosi oli opettavainen ja toimintatapojen muu-

tos tarpeellinen ja ehkä jopa välttämätön. Etätyö, etäosal-

listuminen ja -osallistaminen ovat tulleet jäädäkseen. Nämä 

luovat paljon uusia mahdollisuuksia etenkin maaseudulle. 

Etäaika tuo myös selkeitä haittapuolia kehittämistyöhön. 

Kaikkia asioita ei voi hoitaa etänä tai ainakin hoitaminen on 

vaikeampaa. Erityisesti Leader-yhdistysten kehittämisrooli ja 

rooli innovaattorina kärsii, jos yhteisöllisyys katoaa fyysisten 

tapaamisten myötä. Innovaatiot vaativat yhteisöllisyyttä, 

jota etäneuvotteluilla ei ole kovinkaan helppo saavuttaa.  

Ohjelmakauden aikana toteutuneiden hankkeiden 

tulokset ovat konkretisoituneet hienosti uusina yrityksinä 

ja työpaikkoina sekä alueen elinvoimaa tukevina inves-

tointeina. Pääosa strategian keskeisistä tavoitteista on 

aikataulussa tai toteutunut etuajassa. Kauden 2014–2020 

hankkeita pyörii vielä parin vuoden ajan ja tuloksia kertyy 

niiden mukana. Vuosille 2021 ja 2022 varmistunut siirty-

mäkausi rahoituksineen jatkaa ohjelmakautta aina 2024 

vuoden loppuun saakka.

Strategian kolme painopistettä eli Yrit-

täjyyden edistäminen, Paikallisyhteisöt ja 

lähidemokratia sekä Nuoret voimavarana 

ovat hankerahoituksen jakauman suh-

teessa toteutuneet tavoitteiden mukai-

sesti. Yrittäjyyden toteuma on hieman 

tavoitetta suurempi ja nuorisohankkeiden 

osuus hieman pienempi. Toisaalta Keskipiste-Leaderin 

muu panostus nuorisotoimintaan on ollut voimakasta ja 

nuorten aktivisuus alueen kehittämistyöhön on ollut erit-

täin merkittävää. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi nostaa 

nuorisostrategiatyön, joka aloitettiin yhdessä nuoriso-

työryhmän jäsenten kanssa. Nuorisostrategiatyön kautta 

aktivoitiin myös alueen nuorisovaltuustot alueen kehittä-

mistyöhön mukaan. 

Maaseuturahaston ohjelmatyön rinnalla Keskipiste-Lea-

derin omat paikalliset rahoitusvälineet ovat olleet kovassa 

käytössä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Nuo-

”Innovaatiot 
vaativat  

yhteisöllisyyttä”
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riso-, Yhteisö- ja Startti Leader ovat auttaneet niin nuoria 

kuin yhteisöjä ja yrityksiä omien pienten hankkeiden toteu-

tuksessa. Aloittaville ja pienille yrityksille suunnattua Startti 

Leader tukea haettiin vuoden 2020 aikana aktiivisemmin 

kuin koskaan. Korona-aika saattoi osaltaan vauhdittaa 

kysyntää ja osin tukitasoja nostettiin juuri koronan yrityk-

sille aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Muutoinkin 

yrittäjyys kiinnostaa ja uudenlainen ajattelutapa kevytyrit-

täjyydestä tai osa-aikaisesta yrittämisestä tarvitsee tuek-

seen uudenlaiset tukimuodot. Ilahduttavaa on ollut yrittä-

jyyden merkityksen kasvu nuorten keskuudessa. Tarvitaan 

välineitä yrittäjäpolun alkuun ja tässä Keskipiste-Leader 

on tehnyt yhteistyötä oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen 

kanssa Startti- ja Nuoriso Leaderia hyödyntäen. 

Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet

Saapuneet hanke- ja yritystukihakemukset 

Vuonna 2020 Leader-rahoitushakemuksia saapui yhteensä 

74 kpl. Yhteisöjen hankkeita otettiin vastaan 33 kpl ja yri-

tystukia 41 kpl. Vuoden 2020 aikana ELYn päätöksen sai 

yhteensä 57 Leader-hallituksen puoltamaa hakemusta, 

näistä 28 oli hankkeita ja 29 yritystukia. Päätöksiä tehtiin 

myös edellisenä vuonna saapuneista hakemuksista.  

Vuonna 2020 tuettiin 26 Nuoriso Leader -hanketta, 

21 Yhteisö Leader -hanketta ja 83 Startti Leader -han-

ketta. Erityisesti Startti Leader -hakemuksia tuli vuoden 

2020 aikana ennätysmäärä. Kokemukset pienten hank-

keiden tukemisesta ovat olleet rohkaisevia ja positiivi-

nen palaute toimijoilta on innostanut jatkamaan uusien 

välineiden kehittelyä. Näin pienetkin toimijat on saatu 

mukaan alueen kehitystyöhön. Omien rahoitusvälineiden 

kautta Leader-yhdistys on saanut myös runsaasti uusia 

jäseniä. Malli kiinnostaa edelleen muita Leader-ryhmiä sekä 

hallinnon edustajia. Toimintaa onkin esitelty vierailujen 

yhteydessä sekä monenlaisissa tilaisuuksissa niin Suomen 

kuin Euroopan tasolla. 

Yhdistyksen määrälliset tuotostavoitteet -taulukossa 

(Liite 1.) on esitetty saapuneiden ja rahoitettujen hakemus-

ten määrä sekä strategiaan kirjatut tavoitteet. Keskipis-

te-Leaderin strategiassa yhdistyksen omat rahoitusmallit 

(Nuoriso Leader, Yhteisö Leader, Startti Leader) on kirjattu 

samoihin määrällisiin tavoitteisiin Leader-tukien kanssa, 

joten ne esitetään osana tätä taulukkoa. 

Keskipiste-Leaderin vuoden 2020 rahoituskehys lisäkehyk-

sineen tuli sidottua hallituksen päätöksillä. Rahoitus jakautui 

kehittämisstrategian painopisteiden mukaisesti oheisessa 

taulukossa esitetyllä tavalla (Leader-hallituksen puoltamat):

Rahoituksen jakautuminen strategian painopisteiden mukaan 2014–2020

KPL KPL % TOTEUMA € TOTEUMA € % TAVOITE € %

1. Yrittäjyyden edistäminen 151 55 %    2 726 853,06 € 35 % 30 %

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia 82 30 %    3 127 168,64 € 40 % 40 %

3. Nuoret voimavarana 42 15 %    1 920 177,77 € 25 % 30 %

Yrittäjyyden edistäminen -painopisteen alla on yritystu-

kien lisäksi myös laajoja elinkeinollisia kehittämis- ja yhteis-

työhankkeita, mikä nostaa painopisteen suhteellista osuutta 

muihin verrattuna. Yleishyödyllisten investointien iso määrä 

näkyy erityisesti Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia -paino-

pisteen luvuissa. 

Rahoituksen jakautuminen strategian painopisteiden mukaan 2020 

KPL KPL % TOTEUMA € TOTEUMA € % TAVOITE € %

1. Yrittäjyyden edistäminen 33 58 %       484 065,41 € 31 % 30 %

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia 16 28 %       707 050,10 € 45 % 40 %

3. Nuoret voimavarana 8 14 %       371 033,19 € 24 % 30 %
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»» Ainasoja-yhtiöt Oy / Natural Indigo 

sai yrityksen kokeilutukea luonnon-

mukaisen indigovärin toimivuuden 

testaamiseen eri materiaaleilla teol-

lisessa ympäris-

tössä. Tarkoitus 

on varmistaa, että 

värjäystekniikkaa 

voidaan soveltaa 

teollisessa tuotan-

nossa. Tavoitteena 

on laajentaa mor-

sinkokasvin viljelyä 

niin, että luonnon-

mukaista kasvista uutettua väriä voi-

daan hyödyntää mm. tekstiiliteollisuu-

dessa ja edistää kaupallisia neuvotteluja 

nimekkäiden brändien kanssa. Hanke on 

onnistunut hyvin ja luonnonväri osana 

globaalia tekstiilialan vastuullisuutta 

sai ensimmäisen merkittävän askeleen. 

Yritys on tehnyt sopimuksen Marimekon 

kanssa, joka tuo 7/2021 myyntiin luon-

nonvärillä painettuja tuotteita. Hanke 

edustaa Suomea eurooppalaisessa 

Rural Inspiration Awards 2021 -kilpai-

lun semifinaalissa Vihreä tulevaisuus 

-kategoriassa.

»» Haapajärven yrittäjät ry:n ”Yrittäjä 

kaiken ytimessä” -hanke koostuu eri-

laisista koulutustilaisuuksista, joilla 

pyritään antamaan yrittäjille parempia 

valmiuksia ratkaista yrittäjyyden eteen 

tulleita uusia haasteita, kuten esimer-

kiksi yrittäjän jaksaminen ja turvallisuus. 

Hankkeen aloitus osui samaan aikaan 

koronapandemian alkamisen kanssa, 

joten hanke on osoittautunut entistä 

tarpeellisemmaksi yrittäjien jaksamisen 

tukemisessa. 

ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ HANKKEISTA

Yrittäjyyden edistäminen:

»» Pyhännän maa- ja kotitalous- 

seura ry haki rahoitusta liiken-

nepuiston rakentamiseen ja 

varustamiseen. Liikennepuisto 

tulee olemaan jo aiemmin kehit-

tämishankkeilla rakennettujen 

monitoimipuiston ja Pihlajapuis-

ton vieressä. Tavoitteena on 

ollut rakentaa toimiva, houkut-

televa ja pysyvä leikki- ja vapaa-ajanviettopaikka kunnan lapsille ja nuorille. 

Liikennepuisto tuo myös kesätyömahdollisuuksia nuorille.

»» Haapajärven 4H-yhdistyksen Askelmerkit yrittäjyyteen rohkaisee 

nuoria suunnittelemaan ja kokeilemaan omaa yritystoimintaa sekä lisää 

nuorten omaehtoista toimintaa paikkakunnalla. Hankkeelle on tarvetta, 

sillä nuoret tarvitsevat oman yrityksen ideointivaiheeseen lisää ohjausta. 

Lisäksi järjestetään nuorille yritystoimintaa tukevia koulutuspaketteja, 

toteutetaan pienryhmissä pop up -tapahtumia sekä kootaan nuorten tueksi 

yritysmentoreiden verkosto. Hankkeesta hyötyvät myös muut kuntalaiset 

lisääntyneiden palveluiden ja tapahtumien myötä.

Nuoret voimavarana:

»» Nivalassa toimii ikäihmisten mata-

lan kynnyksen kohtaamispaikka Jut-

tutupa, jota ylläpitää Yhteinen tupa 

ry kokonaan vapaaehtoisvoimin. 

Kehittämishankkeen tavoitteena 

on kehittää, monipuolistaa ja lisätä 

Juttutuvan toimintaa, jolloin ikäih-

misillä on enemmän osallistumisen 

mahdollisuuksia ja sosiaalista vuoro-

vaikutusta vertaisryhmänsä kanssa. 

Näin hanke edistää erityisesti alueen 

iäkkäämpien asukkaiden hyvinvoin-

tia ja toimintakykyä. 

»» Reisjärven kirkonkylän nuoriso-

seura ry rakentaa kesäteatterin nuo- 

risoseurantalo Sampolan yhteyteen 

yhteistyössä Reisjärven kulttuurinys-

tävien ja Harrastajateatteri ReTé:n 

kanssa. Hankkeen tarkoituksena on 

rakentaa Sampolan takapihalle 250 

katsojan katettu katsomo ja näyt-

tämö eli asianmukaiset ja turvalliset 

tilat teatterille sekä muille kulttuu-

rin ja taiteen harrastajille. Hanke on 

hyvä esimerkki yhteistyön voimasta 

pienellä paikkakunnalla. Harrastaja-

teatteri ReTé palkittiin juuri vuoden 

2021 harrastajateatterina. Palkit-

semista perusteltiin mm. sillä, että 

teatteri on ottanut ison haasteen 

rakentaessaan poikkeusaikana koko 

kylän yhteisen kulttuuritilan.

Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia: 
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Teemahankkeet 

Teemahankkeita ei ole toteutettu, koska niille ei ole ollut 

varsinaista tarvetta ja kysyntää. Keskipiste-Leaderin omat 

pienet rahoitusvälineet eli Nuoriso-, Yhteisö- ja Startti Lea-

der ovat onnistuneet täyttämään pienten hankkeiden tar-

peet. Omia välineitä tullaan jatkossa kehittämään edelleen 

toimijoiden tarpeiden mukaan. 

Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valta-

kunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin

Keskipiste-Leaderin rahoittamien paikallisten tai seutu-

kunnallisten hankkeiden sisällöt ja teemat tukevat omalta 

osaltaan maaseuturahaston valtakunnallisia hankkeita ja 

koordinaatiohankkeita. Esimerkiksi matkailuun liittyvät 

hankkeet ovat voineet hyödyntää Rural Finland II -koordi-

naatiohanketta ja ruokamatkailua edistävä Kulttuurikau-

ha-hanke puolestaan valtakunnallista Hungry for Finland 

– Ruokamatkailun tuotteistaminen -hanketta. Valtakunnalli-

set tai koordinaatiohankkeet näkyvät kuitenkin melko vähän 

paikallisella tasolla, jolla Leader-hankkeita toteutetaan. 

Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta

Keskipiste-Leaderilla ei ole ollut vuoden 2020 aikana omia 

ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittamia hankkeita. 

Isoja yritystukia on ohjattu suoraan ELYn rahoitettavaksi. 

Toiminta muulla rahoituksella 

Keskipiste-Leader valmisteli v. 2020 aikana ERASMUS+ – 

Strategisen kumppanuushankkeen hakemusta yhdessä 

uusien kumppaneiden Association Peupl’en Harmonie (Rans-

kan Guyana) sekä Associação Juvenil de Deão (Portugali) 

kanssa. Hakemus jätettiin kaksi kertaa Ranskan kansalliseen 

toimistoon, mutta valitettavasti rahoitus ei onnistunut tällä 

kertaa. Tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia maaseudun 

nuorten parissa toimivien kanssa mm. opintovierailujen 

muodossa. Lisäksi Keskipiste-Leader valmisteli RURBEST 21 

-hanketta kahdeksan muun Euroopan maan kanssa. Hank-

keen tavoitteena oli etsiä ja nostaa Euroopan tasolla esille 

hyviä käytäntöjä maaseudun nuorten parissa työskentele-

viltä organisaatioilta. Valitettavasti tämäkään ERASMUS+ 

-kumppanuushanke ei saanut rahoitusta, mutta se käynnisti 

yhteistyön Maaseutupolitiikan Neuvoston organisoiman 

kansallisen Maaseutuparlamentin ympärille.

Keskipiste-Leader on mukana toteuttamassa Kainuun 

ja Koillismaan Kalaleader-ohjelmaa, jota hallinnoi Oulujär-

vi-Leader ry. Keskipiste Leaderin toimialueesta mukana on 

Pyhäjärven kaupunki. Kalaleaderin tavoitteena on edistää 

ammattikalastuksen ja elinkeinokalatalouden toiminta-

edellytyksiä ja kehittymistä. Vuonna 2020 ohjelman kautta 

rahoitettiin 7 hanketta, joihin sitoutui julkista tukea 293 

000 euroa. Pyhäjärvellä on ollut hanke, joka selvittelee 

Pyhäjärven kaivoksen jatkokäyttöä vesiviljelyn osalta kai-

vostoiminnan päättyessä. 

Design  

JaanaÖ

Kuvat Design JaanaÖ
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Nivalaan perustettu lähi-

tuotteiden oma puoti on 

parantanut paikallisten 

lähiruoka- ja käsityötuottei-

den saatavuutta, kun ne ovat 

selkeästi saatavilla yhdestä 

paikasta. Puoti on lisännyt 

myös paikkakunnan palve-

luntarjontaa, elinvoimaa ja 

houkuttelevuutta. Lisäksi 

yleishyödyllisellä investointi-

hankkeella on ollut työllistä-

misvaikutus, kun puotiin on 

voitu palkata työntekijöitä. 

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Hankkeiden ja yritystukien seurantatietoja on koottu tavoit-

teiden seurantaulukkoon liitteessä 2. Seurantatietojen 

perusteella yritystukien merkittävin vaikutus on työllisyyden 

edistäminen ja uusien palveluiden saaminen alueelle. Yritys- 

ja hanketukien yhteisvaikutuksesta alueelle on syntynyt 

uusia työpaikkoja 101 htv:n edestä, joista alle 29-vuotiaiden 

osuus on ollut noin puolet eli 46 htv. Lisäksi yritystukien 

vaikutuksesta on saatu säilytettyä 130 htv:n edestä työ-

paikkoja. Vuoden 2020 tiedoissa on ensimmäistä kertaa 

toteumatietoja kaksi vuotta yritystuen saamisen jälkeen. 

Uusia yrityksiä on syntynyt yhteensä 87 kpl. Yritystoiminnan 

ja erityisesti uusien yritysten tukeminen on Keskipiste-Lea-

derin strategian olennaisia painopisteitä ja tämä näyttää 

toteutuvan tavoitteiden mukaan.  
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Strategian tavoitteena on ollut 

myös yritysten yhteistyön lisäämi-

nen, jota edistäviä hankkeita on ollut 

useampia käynnissä eri puolilla Kes-

kipiste-Leaderin aluetta. Hankkei-

den tuloksina esimerkiksi yrittäjien 

yhteiset iltakahvitilaisuudet ovat 

vakiintuneet osaksi paikkakuntien 

yrittäjien toimintaa. Seudullinen 

kehittämisorganisaatio NIHAK pilo-

toi alueella yhteisöllisten työtilo-

jen VAUHAUS! -konseptin, joka on 

suunniteltu erityisesti pienyrittäjille, 

yritystoimintaa suunnitteleville tai 

satunnaista työtilaa tarvitseville hen-

kilöille. Hankkeen tuloksena palvelu 

on nyt vakiintunut alueen kuntiin. 

Uusia palveluita ja tuotteita on 

syntynyt 98 kpl sekä hankkeiden 

että yritystukien tuloksena. Vuonna 

2020 raportoituja uusia palveluita 

ovat esimerkiksi matkaparkkipal-

velut, uudenlainen paikkakunnan 

palvelutarjontaa kokoava mobiiliso-

vellus, uudenlainen liikuntamuoto 

(kuntoapinarata) ja muita erilaisia 

kuntoliikuntamahdollisuuksia yritys-

ten ja yhteisöjen tarjoamana (esim. 

spinning) sekä nuorten uusia 4H-yri-

tyksiä. 

Paikallisyhteisöt ja lähidemo-

kratia -painopisteen tavoitteena 

on ollut mm. aktivoida alueen asuk-

kaita toimimaan yhdessä sekä edis-

tää alueen asukkaiden hyvinvointia 

monipuolisten liikuntapaikka-, rei-

tistö- ja virkistysaluehankkeiden 

avulla. Ohjelmakauden aikana on 

toteutettu erittäin ahkerasti yleis-

hyödyllisiä investointihankkeita. 

Talkootyön osuus hankkeissa on 

ollut merkittävä, lähes 72 000 tuntia 

vuodesta 2015 lähtien. Talkootun-

nit vastaavat 42 henkilötyövuotta ja 

rahallisesti noin 1,5 miljoonaa euroa 

eli valtava määrä vapaaehtoistyötä 

tehdään hankkeissa. Erilaisia raken-

nuksia tai rakennelmia on tehty tai 

kunnostettu n. 190.

Useista raporteista voidaan 

lukea, että samalla kun oman kylän 

palvelut tai virkistysmahdollisuudet 

paranevat, paranee myös asukkai-

den yhteishenki hankkeen tuloksena. 

Monet innostuvat näiden positiivis-

ten vaikutusten vuoksi kehittämään 

kylää tai yhteisöä lisää, Leader-rahoi-

tuksella tai ilman.  

Yleishyödylliset investoinnit 

tuovat myös positiivisia taloudelli-

sia vaikutuksia paikkakunnalle. Esi-

merkiksi Pyhäjärvellä Lamminahon 

kylällä on kehitetty liikuntapaikkojen 

puitteita niin, että hiihdon arvoki-

sojen järjestäminen on jatkossa 

mahdollista entistä paremmin. Isot 

tapahtumat tuovat paikkakunnalle 

positiivisia taloudellisia vaikutuksia 

mm. majoituspalveluiden ja muiden 

palveluiden käytön ansiosta. Unoh-

tamatta kuitenkaan sitä, että kylä-

läisten hyvinvointi on parantunut 

monipuolisten ja ympärivuotisten 

harrastusmahdollisuuksien ansiosta. 

Mahdollisuus liikkua ja harrastaa 

omalla kylällä lisää myös lasten ja 

nuorten viihtymistä alueella.

D

”Uusista työpaikoista  
nuorten osuus on lähes puolet”

  Talkootyön 
osuus hankkeissa 
on merkittävä:*

Lähes

 72 000
talkootuntia, joka vastaa

42
 henkilötyövuotta 

tai

 1,5  
miljoonaa euroa.

190
rakennelmaa tai  
rakennusta tehty  
tai kunnostettu

* Vuodesta 2015 lähtien
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Vuonna 2020  
tuettiin

26 
Nuoriso Leader 

-hanketta

21 
Yhteisö Leader  

-hanketta

83 
Startti Leader

-hanketta .

V

87
uutta  

yritystä

101 
henkilötyövuoden 

edestä uusia  
työpaikkoja

Vuosien 2015–2020 aikana syntyi:

98
uutta palvelua 

tai tuotetta

Kunto- 

apinarata

I
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Aktivointi-, viestintä-, koulutus- ja muut toimen- 

piteet strategian toteutumisen edistämiseksi

Kulunut vuosi oli toimijoiden aktivoinnin suhteen toisaalta 

haastava ja toisaalta hyvin antoisa. Alkuvuonna ennen 

koronarajoitusten alkamista ehdittiin osallistua useisiin 

eri tilaisuuksiin toiminta-alueen kunnissa, joissa kerrottiin 

Leader-rahoituksen mahdollisuuksista sekä yhdistyksille 

että yrityksille. Kevään rajoitusten aikana kokeiltiin han-

keinfon järjestämistä ensimmäistä kertaa Teams-yhteyden 

kautta. Syksyllä koronatilanne oli alueella rauhallisempi, 

ja tilaisuuksia voitiin taas järjestää yhteistyössä alueen 

kuntien ja yritysneuvontaa tarjoavien toimijoiden kanssa. 

Joulua kohti tilaisuuksia jouduttiin 

jälleen perumaan tai järjestämään 

Teams-yhteydellä. 

Aktivointitilaisuuksissa päästiin 

myös arvioimaan päättyvää ohjel-

makautta ja kuulemaan alustavia toi-

veita tulevaa ohjelmakautta varten 

yhdessä yhteisöjen ja yrittäjien kanssa. 

Edellisvuonna valmistunutta Keskipiste-Leaderin esitte-

lyvideota pystyttiin hyödyntämään näissä tilaisuuksissa 

hyvin. Lisäksi otettiin käyttöön sähköinen Menti-työkalu, 

jolla saatiin osallistettua toimijoita tilaisuuksissa innos-

tavalla tavalla. Työkalua pystyi käyttämään myös etätilai-

suuksissa. Koulutusta järjestettiin v. 2020 hallitusjäsenille 

sekä nuorisotyöryhmälle. Hanketoimijoita opastetaan 

ensisijaisesti hankkeiden aloituspalavereissa, joissa myös 

siirryttiin etäkäytäntöön vuoden 2020 tilanteen vuoksi. 

Yhdistyksen määrälliset tuotostavoitteet -taulukossa 

(Liite 1.) on esitetty yhteenveto tilaisuuksien määristä  

ja osallistujista.

Vuoden 2020 lopulla Keskipiste-Leaderin nuorisotyö-

ryhmässä oli 21 peruskoulu- ja lukioikäistä nuorta alueen 

eri puolilta, joista kaksi on Leader-hallituksen nuorisojä-

seniä. Ryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi 

kertaa. Tapaamisissa nuoret käsittelivät saapuneet Nuoriso 

Leader –hakemukset sekä käytiin läpi muita ajankohtaisia 

aiheita. Uusille nuorisotyöryhmän jäsenille järjestettiin 

koulutustilaisuus tammikuussa. Näiden lisäksi nuoriso-

työryhmän nuorista koostuva videotiimi kokoontui syksyn 

2020 aikana kaksi kertaa. Tiimin tehtävänä oli suunnitella ja 

kuvata nuorisostrategiatyöhön liittyvä 

markkinointivideo. 

Koronan myötä vuonna 2020 fyy-

sisiä tapahtumia oli varsin vähän. Hel-

mikuussa nuorisotyöryhmän jäseniä 

osallistui kolmella paikkakunnalla jär-

jestettyihin Match and rekry -messuille 

yhdessä nuorisoaktivaattorin kanssa 

sekä verkostopalveluiden järjestämään valtakunnalliseen 

Leader-nuorten tapahtumaan, jossa Keskipiste-Leaderia 

edusti 13 nuorta. Joulukuussa verkostopalvelut-yksikkö 

järjesti virtuaalisesti valtakunnallisen Nuoriso Leader -kou-

lutuksen, jossa kokemusasiantuntijoina toimi kolme Keski-

piste-Leaderin nuorisotyöryhmän jäsentä.

Työryhmän nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti myös 

Nuoriso Leader -toiminnan kehittämiseen. Syksyllä käyn-

nistettiin nuorisostrategiatyö, joka tavoitteena on kerätä 

alueen nuorilta nuorten kehittämistarpeet. Nuorisostrate-

LEADER-RYHMÄN  
OMA TOIMINTA JA LAATUTYÖ

Huolimatta  
erikoisesta vuodesta 

alueen toimijoita  
saavutettiin hyvin .
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giatyö jatkuu vuoden 2021 puolella ja 

sitä tehdään yhdessä alueen nuoriso-

valtuustoiden kanssa. 

Nuorisoaktivaattori piti vuoden 

2020 aikana alueen oppilaitoksissa 

sekä nuorille järjestetyillä yrityskurs-

seilla hanke -infoja yhteensä kahdek-

san kertaa. Näistä yksi info oli virtu-

aalinen, loput pidetiin oppilaitoksissa 

paikan päällä. 

Tiedotteita Keskipiste-Leaderin 

toiminnasta sekä rahoitetuista hank-

keista toimitetaan säännöllisesti 

alueen medioihin. Yhteistyö paikal-

listen lehtien kanssa toimii sujuvasti ja 

Leader-toiminnasta sekä rahoitetuista 

hankkeista kertovia artikkeleita jul-

kaistaan lehdissä hyvin, vuonna 2020 

yhteensä 160 kpl. Isompiin aluemedioi-

hin, kuten YLE Oulu tai Kaleva, juttuja 

on vaikeampi saada läpi. 

Tiedottaminen painottuu vuosi 

vuodelta yhä enemmän sosiaaliseen 

mediaan eli yhdistyksen Facebook- ja 

Instagram-tileille. Molempien tilien 

seuraajamäärät ovat kasvaneet tasai-

sesti ja vuodenvaihteessa seuraajia 

oli yhteensä noin 850 kpl. Nuoriso 

Leaderista on tiedotettu myös yhtei-

sillä nuorisoleader.fi-sivuilla. Nuoriso-

työryhmän nuoret ovat osallistuneet 

aktiivisesti tiedottamiseen erityisesti 

Instagramissa. Vuoden 2020 aikana 

Leaderin nuorisotoiminta sai eri-

tyistä näkyvyyttä sekä Suomessa että 

Espanjassa. Valtakunnallisessa Lea-

der-työn helmi -kisassa Pohjois-Poh-

janmaan Nuoriso Leader -toiminta 

sijoittui sijalle kolme. Alkuvuodesta 

2020 Keskipiste-Leader sai pyynnön 

esitellä videon avulla Nuoriso Lea-

der -toimintaa espanjalaisille kolle-

goillemme. Pyynnön esitti Espanjan 

maaseutuverkosto -yksikkö, joka oli 

kuullut toiminnastamme. 

Leader-yhdistyksen jäsenille tiedo-

tettiin ajankohtaisista asioista sähköi-

sellä jäsenkirjeellä yhdistyksen kevät- 

Keskipiste-Leaderin nuoria vihreissä 

huppareissa valtakunnallisessa  

tapaamisessa
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”Nuorten osallistaminen  
on ollut Keskipiste-Leaderin  
suurimpia onnistumisia”

ja syyskokouskutsun yhteydessä. 

Vaikuttavuusviestintää on valmisteltu 

yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan 

Vaikuttavuus esiin -hankkeen kanssa, 

jota hallinnoi Nouseva Rannikkoseutu. 

Videomateriaalia julkaistaan v. 2021 

puolella.   

Onnistumiset Leader-työssä
Keskipiste-Leaderin strategian toteut-

taminen on onnistunut tuloksekkaasti. 

Sekä hanketyö että muu kehittämis-

työ tukevat erittäin hyvin strategian 

painopisteitä eli yrittäjyyttä, paikallis-

yhteisöjä ja nuorisotyötä. Onnistunut 

strategian toteuttaminen ja laadukas 

kehittämistoiminta ovat taanneet myös 

merkittävän lisärahoituksen saannin. 

Nuorten mukaan saanti ja nuoriso-

työryhmätoiminnan vakiinnuttaminen 

on ollut Keskipiste-Leaderin suurimpia 

onnistumisia. Usean vuoden tavoit-

teellinen työ nuorisotoiminnan eteen 

on tuottanut tulosta. Nuoret tulevat 

ja menevät oman elämäntilanteensa 

perusteella, mutta oppilaitosten ja 

muiden nuorisotoimijoiden kanssa on 

saatu luotua verkosto, josta löytyy aina 

uusia nuoria mukaan Leader-toimin-

taan. Positiivinen viesti kulkee nuorten 

parissa ja kannustaa mukaan. Yrittä-

jyyttä ja kansainvälisyyttä on tuotu 

nuorille tarjolle ja se konkretisoituu 

nuorten opiskelupaikkojen valinnoissa. 

Kansainväliset opinnot kiinnostavat ja 

yrittäjyyttä halutaan kokeilla.

Keskipiste-Leaderin omien rahoi-

tusvälineiden kehittäminen ja han-

ketoimintaan jalkauttaminen ovat 

toimineet erittäin hyvin. Nuoriso 

Leader, Yhteisö Leader ja yritysten 

Startti Leader ovat välineitä pienille 

hankkeille, jotka jäävät perinteisen 

Leader-rahoituksen tukirajojen ala-

puolelle. Haku on tehty erittäin yksin-

kertaiseksi, minkä avulla on saatu 

runsaasti uusia toimijoita hakemaan 

ensin pieniä rahoitusvälineitä ja sitten 

käyttämään kehittämistyössä perin-

teistä Leader-rahoitusta tai muita 

rahoitusvälineitä. 

Valtakunnan tasolla onnistumi-

sena voidaan pitää siirtymäkauden 

rahoituksen järjestymistä Maaseu-

turahaston kautta sekä Leader-toi-

mintaan että ELY-keskuksiin. Maa- ja 

metsätalousministeriöltä erinomaisen 

hyvää toimintaa, että ohjelmakausien 

väliin ei jää ”rahatonta” välikautta vaan 

siirtymäkauden rahoitus mahdollistaa 

hanketoiminnan sujuvan jatkumisen. 

Koskaan aiemmin ei ole ollut näin 

hyvää tilannetta ohjelmakausien vaih-

don yhteydessä.

Haasteet Leader-työssä
Yritystukipuolella maaseuturahaston 

tukivälineet ovat kaudella 2014–2020 

suppeammat kuin aiemmin. Erityisesti 

kehittämistuen puute on näkynyt 

hakemusten määrässä. Perustamis-

tuki on toiminut jollain lailla, mutta 

toisaalta kokeilutuki on ollut terve-

tullut väline. 

Lisärahoituskehysten mahdollisuus 

on ollut hyvä asia, mutta lisärahoitus-

Palautteita  
Nuoriso Leader 

-rahoitusta  
saaneilta: 

”Rahoitus mahdollisti  
koko projektin toteutuksen, 
jos rahoitusta ei olisi saatu 

olisi todennäköisesti  
projekti jäänyt kokonaan 

toteuttamatta.” 

Nuoriso Leader  
-rahoituksen saanut

”Nuoret yrittäjät pääsevät 
turvallisesti ja helposti 

kokeilemaan ja aloittamaan 
yritystoimintaa ja erilaisia 

projekteja. Näiden yritysten 
ja projektien kautta saattaa 

syttyä kipinä jatkaa ja  
laajentaa yritystoimintaa 

pidemmällekin."

Nuoriso Leader  
-projektin vastuuaikuinen
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ten jakaminen Leader-ryhmille ja etenkin ajoitus on 

syytä hoitaa jatkossa Maa- ja metsätalousministeriön 

osalta paremmin. Kehysten viivästymisiin vaikutti eniten 

valitusprosessit. Valitusprosessien toistuminen pitää 

pystyä jatkossa välttämään kehittämällä toimintamalleja 

hallinnon portaissa.

Leader-ryhmien toimintarahan myöntö ja maksa-

tus hoidettu keskitetysti Ruokaviraston kautta kau-

della 2014–2020. Nykyinen toimintarahamalli on liian 

monimutkainen ja etenkin maksatusten käsittely vie 

yksityiskohtaisuudessaan liikaa aikaa. Tulevalle ohjel-

makaudelle on suunniteltu yksinkertaisempaa toimin-

tarahamallia, joka toivottavasti tehostaa prosessia.

Hyrrä-tietojärjestelmä on toimiessaan hyvä ja teho-

kas väline. Kaudella 2014–2020 järjestelmässä on ollut 

vielä paljon ongelmia, mutta parempaan päin mennään 

koko ajan.

Tiedottamista Leader-toiminnasta ja sen tuloksista 

voidaan pitää jatkuvana haasteena. Leader-ryhmät 

kamppailevat resurssien riittävyydestä ja tiedottami-

sen sekä viestinnän osuus jää helposti liian pieneksi. 

Eri puolilla Suomea on alueellisia viestintähankkeita, 

mutta niitä ei ole kaikissa maakunnissa. Sosiaalisen 

median käytön tehostamisella haasteita voitaneen 

ainakin yrittää ratkoa jatkossa, mutta resursseja sekin 

vaatii. Tiedottaminen voisi olla apuna myös nuorten 

aktivoimisessa.

Laatutyö
Keskipiste-Leaderin toiminta perustuu laatukäsikir-

jassa kuvattuun toimintatapaan. Laatukäsikirjaa päi-

vitetään jatkuvasti. Hallitus ohjaa yhdistyksen työtä ja 

seuraa esimerkiksi taloustilannetta jokaisessa kokouk- 

”Talkootöiden tekeminen lisäsi  
yhteistoimintaa kyläläisten kesken.”
Yleishyödyllisen investointihankkeen loppuraportista
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sessaan. Yhdistyksen vuosikokoukset hoitavat yhdistys-

lain edellyttämät asiat. Keväällä toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tehdään samalla 

myös tarkempi katsaus toimintaan eli johdon katselmus.  

Vuonna 2020 jatkoimme vertaisauditointitapaamisia 

naapurialueiden ryhmien Oulujärvi Leaderin sekä Ylä-Sa-

von Veturin kanssa. Tapasimme ryhmien kesken yhteensä 

kolme kertaa, joista kaksi kertaa etäyhteydellä. Tapaamisten 

tavoitteena oli vaihtaa ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, ja nii-

den pohjalta kehittää ryhmän omaa toimintaa. Aiheina oli 

nuoret, strategiaprosessin hyvät käytännöt, verkostotyön 

sekä muiden rahoitusvälineiden hyödyntäminen. Erityisesti 

verkostoanalyysin tekemistä varten vertaisneuvonta tuli 

tarpeeseen.

Strategiaan kirjattua oppimissuunnitelmaa toteutetaan 

kohdistamalla yhdistyksen koulutus niihin asioihin, joissa 

alueen toimijoilla on havaittu puutteita tai tarpeita. Kaikille 

myönteisen rahoituspäätöksen saaneille toimijoille tarjo-

taan aloituspalaveria ja pääosa sen haluaakin. Palaverissa 

käydään läpi hankepäätökseen ja maksatuksiin liittyvät 

asiat. Hyrrä-neuvontaa annetaan jatkuvasti sekä hanketoi-

mijoille että Leader-hallituksen jäsenille. Leader-hallituksen 

sähköistä asiointia kehitettiin kouluttamalla Hyrrän selaa-

ja-roolin käyttöä. 

Hallitustyön kehittämis- ja strategiapäivät järjestettiin 

lokakuussa Siikalatvan Kestilässä Pihkalan Kartanossa. Pai-

kalla oli nykyisiä ja aiempia Leader-hallituksen jäseniä. MDI:n 

konsultin johdolla käytiin läpi tulevan ohjelmakauden strate-

gisia asioita ja luotiin pohjaa uudelle kehittämisohjelmalle. 

Strategiapohdintoihin haluttiin laajaa hallituskokemusta ja 

siksi mukaan kutsuttiin myös aiempia hallituslaisia. 

ELYn ja Keskipiste-Leaderin vuotuinen kahdenvälinen 

keskustelu käytiin maaliskuussa etäyhteyksillä. Yhteistyön ja 

maaseuturahoituksen prosessien on todettu jo aiemminkin 

sujuvan oikein hyvin. Keskusteluissa todettiin, että suurin 

kehittämistarve olisi erilaisten yhteisten tilaisuuksien jär-

jestäminen maakuntatasolla, joihin saataisiin osallistettua 

laajemmin myös hallitusjäseniä. Valitettavasti nämä tilai-

suudet jouduttiin siirtämään pandemian jälkeiseen aikaan, 

sillä vuorovaikutuksen kannalta tällaiset tilaisuudet tulee 

järjestää kasvotusten.  

Keskipiste-Leaderin suurimmat kehittämistarpeet liit-

tyivät vuonna 2020 erityisesti digitaalisten työkalujen käyt-

tämiseen ja hyödyntämiseen varsin nopealla aikataululla. 

Tämä edellytti mm. henkilöstön käytössä olevien koneiden 

ja ohjelmistojen päivittämistä. Hyvin pian etäyhteyksien 

kautta toimiminen tuli tutuksi sekä työntekijöille että asi-

akkaille, ja asiointi on näiden kautta luontevaa. Asiakas-

palautetta kerättiin tukipäätöksen saaneilta myös vuonna 

2020. Keskipiste-Leaderin toiminta ja neuvontatyö hankkeen 

eri vaiheissa saa kiitosta ja koetaan erittäin tarpeellisena. 

Jatkossa on syytä panostaa tunnistettuihin haasteisiin eli 

esimerkiksi viestinnän ja tiedotuksen kehittämiseen.

”Mahtavaa, että tällaista tukea on tarjolla .  
Nyt omakin yritys voi kokeilla uusia asioita, jotka 
ilman tukea eivät olisi mahdollista, ainakaan vielä!"  
Kokeilutukea saanut yrittäjä
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Leader-ryhmän merkitys paikallisena ja seudulli-

sena kehittäjänä on merkittävä. Keskipiste-Lea-

der on kerännyt asiakaspalautetta hankepäätök-

sen saaneilta toimijoilta ja palautteen perusteella 

Keskipiste-Leaderin neuvontaan ja apuun han-

kehaku- ja maksatusvaiheessa ollaan hyvin tyy-

tyväisiä. Lähellä toimijoita tapahtuva aktivointi, 

neuvonta ja rahoitus ovat palveluita, joita ilman 

moni asia alueellamme jäisi tekemättä. 

Keskipiste-Leader on 

luotettava yhteistyökump-

pani alueella. Keskipis-

te-Leader on ollut erityi-

sesti yritysten tukemisessa 

Suomen johtavia alueita 

koko historiansa ajan. Keski-

piste-Leaderin yritystukien 

määrä kaudella 2014–2020 on pysynyt edelleen 

suurena eli noin puolet kokonaishankemäärästä 

on yritystukia. Alueen kunnat toiminnan osara-

hoittajina sekä elinkeinoyhtiöt ja muut kehittä-

jät kokevat Keskipiste-Leaderin luotettavana ja 

tulevaisuuteen katsovana yhteistyökumppanina 

niin elinkeinopolitiikassa kuin yhteisöjen kehit-

tämisessä. Myös alueen toimijoiden kansain-

välisyyteen rohkaiseminen ovat vahvistaneet 

Keskipiste-Leaderin roolia alueen kehittäjänä.

Maakuntatasolla Pohjois-Pohjanmaan Lea-

der-ryhmät ovat toteuttaneet yhteishankkeita 

viestintään ja yhteisöllisten palveluiden kehittä-

miseen liittyen. Yhteistyö maakuntaliiton suun-

taan on jäänyt syystä tai toisesta vähäiseksi ja 

esimerkiksi rakennerahastohankkeita ei ole saatu 

juurikaan Leader-ryhmille yrityksistä huolimatta. 

Tämän suhteen yhteistyöverkostoa tulisi kehittää 

jatkossa.

LEADER-RYHMÄ  
ALUEENSA KEHITTÄJÄNÄ

Nuorisotoiminnassa yhteistyö valtakunnallisella 

tasolla hyppäsi uudelle tasolle, kun sekä nuorten 

että Leader-työntekijöiden toiveesta työ Nuoriso 

Leader -toiminnan laajenemisen eteen aloitettiin. 

Keväällä 2020 perustettiin Nuoriso Leader -toi-

minnan parissa työskentelevien työntekijöiden 

työryhmä ja syksyllä 2020 Leader-brändi työryhmä 

hyväksyi Nuoriso Leader -toiminnan osaksi Lea-

der-brändiä. Nuorisoaktivaattori on edustanut 

Keskipiste-Leaderia edellä 

mainituissa työryhmissä sekä 

kevään ja syksyn Leader-työn 

ajankohtaispäivillä, joissa kes-

kustelun aiheena oli Nuoriso 

Leader -työ. 

Syksystä 2020 lähtien nuo-

risoaktivaattori on osallistu-

nut Maaseutuparlamentti -projektityöryhmään sekä 

Ideafestivaali-työryhmään asiantuntija jäsenenä. 

Yhteistyön tavoitteena on saada nuoret ja nuorten 

osallisuus näkyville Maaseutuparlamentissa. Loppu-

vuodesta 2020 perustetun Maaseutuparlamenttia 

valmistelevan Ideafestivaali-työryhmän tavoitteena 

on kerätä myös maaseudun nuorten ääni osaksi 

maaseutupoliittista julkilausumaa Erätaukokes-

kustelu-menetelmää hyödyntäen. Paikallistasolla 

nuorisoaktivaattori on ollut mukana mm. nuorten 

ohjaus- ja palveluverkostossa.

Leader-yhdistys ja toimihenkilöt ovat mukana 

erilaisissa eurooppalaisissa, valtakunnallisissa ja 

alueellisissa verkostoissa. Toiminnanjohtaja on 

Leader-ryhmien edustaja valtakunnallisessa Man-

ner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomite-

assa. Hankeneuvoja on ollut mukana eurooppalai-

sessa innovaatioverkostossa. 

Keskipiste-Leader  
on luotettava  

yhteistyökumppani 
alueella
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Vuosi 2021 on siirtymäkauden 

ensimmäinen vuosi. Uusi ohjel-

makausi on tarkoitus käynnistyä 

vuoden 2023 alusta ja vuodet 

2021–2022 ovat siirtymäkautta. 

Siirtymäkauden rahoitus mahdol-

listaa hanketoiminnan jatkumisen 

katkeamatta ohjelmakausien tait-

teessa.

Leader-strategioiden valmis-

telua jatketaan ja Leader-ryh-

mien ensimmäisen vaiheen haku 

uudelle ohjelmakaudelle päättyy 

toukokuun lopussa 2021. Alueen 

asukkaita ja toimijoita osallistetaan 

monin tavoin strategiatyöhön ja 

tulevan kauden linjauksia ja toimia 

valmistellaan yhteisölähtöisesti.  

Siirtymäkauden hankerahoi-

tus pyritään käyttämään tehok-

kaasti ohjelmaa parhaiten edis-

täviin hankkeisiin. Rahoitus tulee 

jo uuden kauden varoista, mutta 

toimenpiteet ovat kauden 2014–

2020 mukaisia ja tuloksia seurataan 

2014–2020 strategian tavoitteisiin 

peilaten. 

Nuorisotyöryhmän toiminnan 

strategisuutta korostetaan tulevan 

kauden valmistelussa. Käynnissä 

olevien kansainvälisten hankkei-

den toimintaa pyritään edistämään 

niin hyvin kuin se korona-ajan poik-

keusoloissa on mahdollista. ESC- 

Eurooppalaisen Vapaaehtoispal-

velun toteutus on ollut erityisesti 

pandemian aikana haasteellista, 

mutta aktivointia tehdään mahdol-

lisuuksien mukaan.

Toimintaympäristön muutos 
ja vaikutukset strategian 
toteuttamiseen 
Korona-pandemia on vaikuttanut 

kaikkeen toimintaan vuoden 2020 

aikana ja vaikuttaa merkittävästi 

vuonna 2021 sekä todennäköisesti 

pitkälle tulevaisuuteen. Leader-työ 

on ainakin toistaiseksi selvinnyt 

varsin vähällä, sillä yritykset ja 

yhteisöt ovat olleet edelleen aktii-

visia hankeasioissa. Poikkeusolojen 

jatkuessa tilanne voi huonontua ja 

siihen tulee varautua kehittämis-

työssä. Toisaalta hankerahoitukset 

voivat olla auttamassa yrityksiä ja 

yhteisöjä selviytymään kriisistä.

Kehittämistyön luonne kokonai-

suudessaan on muuttunut pande-

mian myötä paljon ja etäyhteydet 

ovat korvanneet fyysiset kohtaa-

miset. Se on tuonut paljon hyviä ja 

varmasti pysyviä käytäntöjä, mutta 

myös vienyt paljon yhteisöllisyy-

destä. Tulevaisuudessa fyysisten 

tapaamisten taas mahdollistuessa 

on niitä osattava hyödyntää entistä 

tehokkaammin. Yhteisöllisyys on 

kuitenkin kehittämistyön elinehto.

TAVOITTEET  
SEURAAVALLE VUODELLE
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Jäsenistö
Keskipiste-Leader yhdistykseen kuului v. 2020 lopussa 420 

jäsentä, joista henkilöjäseniä 172 ja yhteisöjäseniä 248. Alle 

29-vuotiaita jäseniä oli 10 kpl. Kokonaisjäsenmäärä kasvoi 

41 jäsenellä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Sähköinen jäsentiedote on toimitettu kaksi kertaa kevät- 

ja syyskokouskutsujen yhteydessä. Jäsenyyden merkitystä 

korostetaan omien rahoitusvälineiden avulla. Startti Leader 

ja Yhteisö Leader -tukea saavat vain yhdistyksen jäsenyri-

tykset ja -yhteisöt. Tällä tavoin alueen toimijoita yritetään 

kannustaa ja motivoida Keskipiste-Leaderin jäsenmaksun 

maksaviksi jäseniksi. Vuonna 2020 jäsenmaksun maksaneita 

jäseniä oli 175.  

Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Yhdistyksen hallituksessa on 15 varsinaista ja 15 henki-

lökohtaista varajäsentä. Yksi jäsenistä on alle 25-vuotias 

nuorisojäsen. Vuonna 2020 hallituksen kokouksia oli seit-

semän. Hallituksen puheenjohtajana toimi Airi Juntunen 

Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana Virpi Ruotsalainen 

Kärsämäeltä. Tammikuussa järjestettiin uusien jäsenten 

perehdyttämiskoulutus. Lokakuussa pidettiin tulevaisuus-

työpaja.  

Henkilöstö
Keskipiste-Leaderissa työskentelee vakituisessa työsuh-

teessa toiminnanjohtaja Ilkka Peltola, hankeneuvoja Anni-

Mari Isoherranen ja maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus 

sekä hanketyöntekijänä nuorisoaktivaattori Anu Suotula. 

Kansainvälisissä asioissa yhteistyötä tehtiin Rieska-Leaderin 

kv-koordinaattori Rita Kovacsin kanssa.

Taloustilanne
Yhdistyksen vakituiset työntekijät työskentelevät pääsään-

töisesti maaseuturahaston toimintarahan turvin. Hanke-

työntekijät toimivat hankerahoitusten avulla. Yhdistyksen 

taloushallinto hoidetaan tilitoimiston kautta ja yhdistyksen 

taloudellinen asema on vakaa. 

YHDISTYS JA SEN RESURSSIT

Hallituksen jäsenet liitteessä 3.

JÄSENMÄÄRÄT

Henkilöjäsenet yhteensä 172

Miehet 86

Naiset 86

joista alle 29-vuotiaita 10 

Yhteisöjäsenet 248

Jäsenmäärä yhteensä 420

HALLITUS 2020 Jäsenet  Varajäsenet

Hallituksen koko 15 15

Miehet 3 5

Naiset 12 10

Nuoret 1 2

Kolmikanta 

Paikallinen julkinen hallinto 5 5

Yhteisöt 5 5

Maaseudun asukkaat 5 5
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TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO 1.1.2020–31.12.2020 1.1.2019–31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Julkinen rahoitus 655 655,97 672 566,70

Yksityinen rahoitus 27 218,56 27 855,44

Tuotot yhteensä 682 874,53 700 422,14

Kulut

Henkilöstökulut -206 664,83 -203 430,18

Vuokrat -16 567,08 -16 772,40

Kone- ja laitehankinnat -8 842,69 -683,00

Toimistokalusteet ja -tarvikkeet -1 323,83 -286,57

Kotimaan matkakulut -15 483,46 -41 102,29

Muut kustannukset -439 326,90 -429 337,29

Toiminnanalan kate -5 334,26 8 810,41

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Kulut

Siirto toiminnanaloille ja projekteille 0,00 -9 698,24

Kulut yhteensä 0,00 -9 698,24

Yhteisten erien kate

Tuotto-/kulujäämä -5 334,26 -887,83

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Kulut

Rahoitustoiminta

Korkokulut   0,00 -41,75

Muut rahoituskulut -541,31 -458,26

Yhteensä -541,31 -500,01

Kulut yhteensä -541,31 -500,01

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -541,31 -500,01

Tuotto-/kulujäämä -5 875,57 -1 387,84

TILIKAUDEN TULOS    -5 875,57 -1 387,84

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 875,57 -1 387,84
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TASE

Rahayksikkö EURO 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 72 996,62 74 384,46

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -5 875,57 -1 387,84

Oma pääoma yhteensä 67 121,05 72 996,62

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Siirtovelat 157 228,92 72 555,88

Pitkäaikainen yhteensä 157 228,92 72 555,88

Lyhytaikainen

Ostovelat 4 472,96 0,00

Muut velat 4 591,87 5 043,29

Siirtovelat 23 734,51 27 073,01

Lyhytaikainen yhteensä 32 799,34 32 116,30

Vieras pääoma yhteensä 190 028,26 104 672,18

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 257 149,31 177 668,80

Rahayksikkö EURO 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset 184 621,64 136 266,81

Lyhytaikaiset yhteensä 184 621,64 136 266,81

Rahat ja pankkisaamiset 72 527,67 41 401,99

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 257 149,31 104 672,18

VASTAAVAA YHTEENSÄ 257 149,31 177 668,80
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TAVOITE
2014–2020

TOTEUMA  
2020

TOTEUMA
2014–2020

Tilaisuuksien lukumäärä / osallistujien määrä, kpl 162/2500 57/1412 272/8644

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 1250/1250/500 609/803/658 3877/4767/4854

Hallituksen kokoukset 50 7 43

Yhdistyksen vuosikokoukset 14 2 14

Hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä 14 0 4

Aktivointitilaisuudet, joissa esitelty Leader-toimintaa 70 45 174

Koulutustilaisuudet 14 3 24

Yhdistyksen jäsenmäärä 250 420 420

Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl 600    221 1 062

Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl 500 187 845

Yhteisöjen hankkeita, joista 250 58 407

 maaseuturahaston Leader-hankkeita 28 138

 Yhteisö Leader -hankkeita 21 164

 Nuoriso Leader -hankkeita 9 105

Yrityshankkeita, joista 250 129 458

 maaseuturahaston Leader-hankkeita 29 136

 Startti Leader -hankkeita 83 223

 Nuoriso Leader -hankkeita 17 99

Investointihankkeita 200 123 518

Kehittämishankkeita, joista 300 64 391

 Teema-hankkeita 5 0 0

 Kansainvälisiä hankkeita 5 2 4

Yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä 10 0 5

Toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut 700 160 739

Alueelliset tai valtakunnalliset työryhmät tms,  
joissa Keskipiste-Leader edustettuna

10 13 13

Yhdistyksen perustamat teemaryhmät 5 0 2

Yhdistyksen määrälliset tuotostavoitteet 2014–2020



21LIITE 2

Yhdistyksen määrälliset tulostavoitteet 2014-2020

TAVOITE
2014–2020

TULOS  
2014–2020

Ohjelman/hankkeiden ansiosta syntyneet uudet  
työpaikat, htv

100 101,55 *

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 50/50/15 63,95/37,6/45,85

Ohjelman/hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv 90 130,60

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 45/45/15 97,9/32,7/24,3

Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 40 42,09

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 20/20/15 11,89/30,2/9,41

Ohjelman/hankkeiden ansiosta syntyneet  
uudet yritykset, kpl

   90 87

Uusien palveluiden/innovaatioiden lukumäärä, kpl  
(tuote-, palveluinnovaatiot ym.)

50 98

Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien osallistujien  
lukumäärä

25 000 37 207

Hankkeissa tehdyn talkootyön määrä tunteina 10 000 71 884

Lisäksi hankkeissa syntyneitä tuloksia: 0 5

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä 377 134

Ympäristöä parantavat toimet 256

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset  
ja rakennelmat 

193

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat 105

Hankkeisiin osallistuvat organisaatiot 1078

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TULOSTAVOITTEET: 

Yhteistyössä mukana olleet organisaatiot/toimijaryhmät, kpl 20 26

 osallistujien määrä (miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 50/50/20 32/93/51

EVS-henkilövaihdossa olleiden nuorten määrä 10 9

(miehet/naiset) 5/5 6/3

*   työpaikkatiedoissa ensimmäistä kertaa mukana toteumatiedot 2 vuotta hankkeen toteuttamisesta 
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JÄSEN VARAJÄSEN PAIKKAKUNTA EDUSTUS TOIMIKAUSI 

Unto Kananen Hilkka Soranta Haapajärvi julkinen taho 2018–2020

Maija Tytärniemi Riitta Uusivirta Haapajärvi henkilöjäsen 2018–2020

Sirkku Rytky Taina Haapakoski Haapavesi yhteisö 2018–2020

Raili Heikkilä Mia Tuomisto Haapavesi yhteisö 2019–2021

Virpi Ruotsalainen Hannele Myllymäki Kärsämäki yhteisö 2019–2021

Maarit Leppimaa Irja Erkkilä Nivala julkinen taho 2018–2020

Johanna Kutuniva Satu Pirnes Nivala henkilöjäsen 2020–2022

Tarja Kemi Timo Still Siikalatva yhteisö 2019–2021

Kaarina Männikkö Tuomo Seppälä Siikalatva julkinen taho 2020–2022

Airi Juntunen Mikko Äijälä Siikalatva julkinen taho 2018–2020

Maija Alapere Veli Hyttinen Pyhäntä henkilöjäsen 2019–2021

Tiina Kyllönen Jenni Kumpumäki Pyhäjärvi henkilöjäsen 2020–2022

Markku Kärkkäinen Harri Lehto Pyhäjärvi julkinen taho 2020–2022

Jarkko Hyvönen Kirsi Muhonen Reisjärvi yhteisö 2020–2022

Emilia Tölli Ninni Teppo nuorisojäsen henkilöjäsen 2020–2022

Hallitus 2020
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Pyhäjärven Sanomat 13.5.2020

Haapavesi-lehti 10.6.2020

LEHTILEIKKEET
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Maaseudun tulevaisuus 29.6.2020

Siikajokilaakso 16.7.2020

LEHTILEIKKEET
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Reisjärvi-lehti 15.7.2020

LEHTILEIKKEET
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Selänne 8.10.2020

LEHTILEIKKEET
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www.keskipisteleader.fi             facebook.com/Keskipisteleader         @kpleader

Ihmisten kokoisille ideoille!
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http://www.keskipisteleader.fi
http://www.facebook.com/Keskipisteleader
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