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STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 
VUONNA 2021

Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Vuosi 2021 oli siirtymäkauden 2021–2022 ensimmäinen 

vuosi. Ensimmäistä kertaa Suomen EU-historiassa maaseu-

turahoituksen ohjelmakausien vaihtumista helpottamaan 

lanseerattiin kahden vuoden siirtymäkausi koko Euroo-

passa. Siirtymäkaudella noudatetaan kauden 2014–2020 

ohjelmaa ja säädöksiä, mutta rahat tulevat uuden kauden 

puolelta. Siirtymäkausi on järkevä toimintamalli, joka pois-

taa perinteisen pitkän välikauden, jolloin rahoituksia ei ole 

ollut käytössä. 

Korona-pandemia jatkoi arjen sekoittamista myös 

vuonna 2021 ja siihen sopeuduttiin niin hyvin kuin voitiin. 

Rahoitusta oli hyvin käytössä ja pandemiasta huolimatta 

yritykset ja yhteisöt olivat hanketoiminnassa erittäin 

aktiivisia. Välillä oli kausia, jolloin voitiin asioida fyysisesti 

samoissa tiloissa asiakkaiden ja sidosryh-

mien kanssa. Pääosin jouduttiin toimimaan 

virtuaalisilla välineillä ja strategiatyön val-

mistelu muuttui fyysisistä kohtaamisista 

ja osallistamisesta enempi tai vähempi 

etäjärjestelyihin. Korona-aika on tuonut 

etätyön, etäosallistumisen ja -osallistami-

sen jäädäkseen. Nämä luovat paljon uusia 

mahdollisuuksia etenkin maaseudulle. 

Edelleen etäaika tuo myös selkeitä haittapuolia kehittä-

mistyöhön. Kaikkia asioita ei voi hoitaa etänä tai ainakin 

hoitaminen on vaikeampaa. Erityisesti Leader-yhdistysten 

kehittämisrooli ja rooli innovaattorina kärsii, jos yhteisöl-

lisyys katoaa fyysisten tapaamisten myötä. Innovaatiot ja 

luovuus vaativat yhteisöllisyyttä, jota etäneuvotteluilla ei 

ole kovinkaan helppo saavuttaa. 

Ohjelmakauden aikana toteutuneiden hankkeiden tulok-

set ovat konkretisoituneet hienosti uusina yrityksinä ja 

työpaikkoina sekä alueen elinvoimaa tukevina investoin-

teina. Poikkeuksetta kaikki kauden 2014–2020 strategiset 

tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin ja tulos- sekä 

tuotosluvut ovat ylittyneet. Kauden 2014–2020 hankkeita 

pyörii vielä paljon ja siirtymäkauden tuloksia kertyy niin 

ikään runsaasti. Käytännössä siirtymäkausi rahoituksineen 

jatkaa ohjelmakautta aina 2024 vuoden loppuun saakka.

Strategian kolme painopistettä eli Yrittäjyyden edis-

täminen, Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia sekä Nuoret 

voimavarana ovat hankerahoituksen jakauman suhteessa 

toteutuneet hämmästyttävän hyvin 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 kehittämis-

työhön on ollut erittäin merkittävää. Tästä 

hyvänä esimerkkinä nuorisostrategiatyö, 

jota nuorisotyöryhmä toteuttaa yhdessä 

alueemme nuorisotoimijoiden kanssa. 

Yrittäjyyden ja elinkeinollisten hankkei-

den merkitys puolestaan on entisestään 

lisääntynyt korona-ajan myötä. Uusi tilanne 

ja uudet haasteet ovat vaatineet yritystoi-

minnalta ketteryyttä ja joustavuutta, jota 

alueen yrityksiltä on löytynyt.

Maaseuturahaston ohjelmatyön rinnalla Keskipiste-Lea-

derin omat paikalliset rahoitusvälineet ovat olleet kovassa 

käytössä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Nuo-

riso-, Yhteisö- ja Startti Leader ovat auttaneet niin nuo-

ria kuin yhteisöjä ja yrityksiä omien pienten hankkeiden 

toteutuksessa. Aloittaville ja pienille yrityksille suunnatun 

Startti Leaderin kysyntä jatkui erittäin vilkkaana. Muutoinkin 

yrittäjyys kiinnostaa ja uudenlainen ajattelutapa kevyt- 

Strategiset 
tavoitteet ovat 

toteutuneet  
erittäin hyvin .
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yrittäjyydestä tai osa-aikaisesta yrittämisestä tarvitsee 

tuekseen uudenlaiset tukimuodot. Uudella ohjelmakaudella 

2023–2027 uusia välineitä vaikuttaakin olevan tulossa. Ilah-

duttavaa on ollut yrittäjyyden merkityksen kasvu nuorten 

keskuudessa. Tarvitaan välineitä yrittäjäpolun alkuun ja 

tässä Keskipiste-Leader on tehnyt yhteistyötä oppilaitosten 

yrittäjyyskasvatuksen kanssa Startti- ja Nuoriso Leaderia 

hyödyntäen. 

Leader-ryhmät jättivät uuden kauden ensimmäisen 

vaiheen hakemukset toukokuussa ja Maa- ja metsätalous-

ministeriö antoi loppuvuodesta palautetta niistä. Hakuvaihe 

painottui enemmän alueen kuvaukseen ja teknisiin tietoihin, 

koska varsinaisia strategian toimenpiteitä ja painopisteitä 

ei oltu vielä tehty. Keskipiste-Leaderin saama palaute oli 

kokonaisuudessaan hyvää ja rohkaisevaa kohti lopullista 

strategiaa. 

Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet

Saapuneet hanke- ja yritystukihakemukset 

Vuonna 2021 Leader-rahoitushakemuksia saapui yhteensä 

56 kpl. Yhteisöjen hankkeita otettiin vastaan 21 kpl ja yri-

tystukia 35 kpl. Vuoden 2021 aikana ELYn päätöksen sai 

yhteensä 58 Leader-hallituksen puoltamaa hakemusta, 

näistä 23 oli hankkeita ja 35 yritystukia. Päätöksiä tehtiin 

myös edellisenä vuonna saapuneista hakemuksista. 

Vuonna 2021 tuettiin 31 Nuoriso Leader -hanketta,  

22 Yhteisö Leader -hanketta ja 64 Startti Leader -hanketta. 

Hakemusmäärät pysyivät korona-ajasta huolimatta suurina. 

Kokemukset pienten hankkeiden tukemisesta ovat olleet 

rohkaisevia ja positiivinen palaute toimijoilta on innostanut 

jatkamaan uusien välineiden kehittelyä. Kevyellä hallinnolla 

toimivat omat rahoitusvälineet ovat korvanneet esimerkiksi 

teemahankkeiden tarpeen. Näin pienetkin toimijat on saatu 

mukaan alueen kehitystyöhön. Omien rahoitusvälineiden 

kautta Leader-yhdistys on saanut myös runsaasti uusia 

jäseniä. Uuden ohjelmakauden valmistelun yhteydessä 

omien rahoitusvälineiden kehittäminen tulee sopeuttaa 

mahdollisten uusien EU-pohjaisten tukimuotojen mukaan. 

Omilla välineillä paikataan ja täydennetään niitä aukkoja, 

joita EU-tuetut hankemuodot eivät täytä.

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 2021 rahoituskehys lisä-

kehyksineen tuli sidottua hallituksen päätöksillä. Lisäksi 

sidottiin muilta ryhmiltä käyttämättä jäänyttä kauden 2014–

2020 rahoitusta. Rahoitus jakautui kehittämisstrategian 

painopisteiden mukaisesti oheisessa taulukossa esitetyllä 

tavalla (Leader-hallituksen puoltamat):

Rahoituksen jakautuminen strategian painopisteiden mukaan 2014–2021

KPL KPL % TOTEUMA € TOTEUMA € % TAVOITE € %

1. Yrittäjyyden edistäminen 188 56 %    2 726 853,06 € 35 % 30 %

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia 98 29 %     3 127 168,64 € 40 % 40 %

3. Nuoret voimavarana 47 14 %    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 2021

KPL KPL % TOTEUMA € TOTEUMA € % TAVOITE € %

1. Yrittäjyyden edistäminen 37 64 %        641 556,31 € 48 % 30 %

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia 16 28 % 398 100,32 € 30 % 40 %

3. Nuoret voimavarana 5 9 %       309 214,72 € 23 % 30 %
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»» Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 

aloitti ”Digitaalinen palveluvienti” -yri-

tysryhmähankkeen, jonka tavoitteena 

on kokeilla paikkariippumattoman työn 

skaalaamista kansainväliseksi kehittä-

mällä paikallisia palveluita digitaalisten 

alustojen kautta vientituotteiksi. Digi-

taaliset alustat mahdollistavat palvelui-

den tuottamisen eri paikassa missä ne 

kulutetaan. Yritysryhmähankkeeseen 

osallistuu neljä yritystä, joilla on val-

mis palvelutuote sekä halu kasvaa kan-

sainvälisillä markkinoilla ulkopuolista 

osaamista ja rahoitusta hyödyntäen. 

Hanke koostuu yhteisistä työpajoista 

ja yrityskohtaisista asiantuntijapalve-

luiden konsultaatioista. 

»» Yritysten kokeilutukia myönnettiin 

yhteensä kymmenelle yritykselle palve-

luiden tai tuotteiden testaamiseen ja 

prototyyppien kehittämiseen. Kokei-

lut vaihtelevat esimerkiksi maatalou-

dessa tai teollisuudessa tarvittavien 

innovaatioiden kehittämisestä digitaa-

lisiin ratkaisuihin ja matkailutuotteisiin. 

ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ HANKKEISTA

Yrittäjyyden edistäminen  

-painopiste:

»» Vuonna 2021 aloitettiin myös 

Haapaveden seurakunnan omista-

man Paakkilan vanhan pappilan 

laaja kunnostushanke. Paakkilan 

kannatusyhdistys ylläpitää pap-

pilan ympäristössä yhteisöllistä 

puutarhaa, jossa vierailee kesäi-

sin yli tuhat kävijää. Pappila pal-

velee nykyisellään erinomaisesti 

puutarhan ympärillä tapahtuvaa 

toimintaa kesäkaudella, mutta esi-

Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia -painopiste: 

Nuoret voimavarana -painopiste:

»» Skeittipuistojen rakentamista rahoitettiin jopa kolmelle 

eri paikkakunnalle. Haapavedellä hankkeesta vastasi kaupunki 

yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Nivalassa Leijo-

na-skeittipuiston rakentamisesta vastasi Lions Club Nivala ja Pyhä-

järvellä urheiluseura Pyhäjärven Pohti. Betonisten skeittiparkkien 

rakentaminen on lähtenyt paikkakuntien nuorten toiveesta saada 

paremmat harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille. 

»» Kärsämäen Lions Club puolestaan aloitti liikennepuiston 

rakentamisen Kärsämäen lasten iloksi. Liikennepuistossa lapset 

voivat ohjatusti opetella liikennekäyttäytymistä ulkoilmassa 

liikkuen.

merkiksi tilaisuuksien, kokousten 

ja juhlien tarjoilun järjestäminen ei 

ole mahdollista, sillä rakennuksen 

kunto heikkenee ja se ränsistyy 

ilman kunnostamista. Uudistet-

tuna pappila toimii niin kesä- kuin 

talvikaudella edelleen puutarhan 

toimintaympäristönä, mutta myös 

pienimuotoisten juhlien ja kokous-

ten pitopaikkana sekä lasten ja nuor-

ten kokoontumistilana. 

»» Erilaisten reitistöjen rakenta-

minen ja kehittäminen kiinnostaa 

yhä enemmän. Sekä Siikalatvalla 

että Kärsämäellä lähdettiin toteut-

tamaan reitistöjen rakentamista 

valmistelevia selvityshankkeita. 

Siikalatvalla selvitetään erityisesti 

suoluontomatkailuun liittyvien reit-

tien linjauksia, Kärsämäellä puoles-

taan valmistellaan monitoimireittiä 

eri kylien välillä. Selvityshankkeet 

mahdollistavat reitistöjen ja reittien 

varrelle tulevien palveluiden raken-

tamisen myöhemmin toteutettavina 

investointihankkeina. 
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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 2021 aikana omia 

ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittamia hankkeita. 

Suoraan ELYn rahoitettavaksi on ohjattu yksi isompi yri-

tystuki. 

Toiminta muulla rahoituksella

Keskipiste-Leader sai European Solidarity Corps -vapaa-

ehtoishankkeissa tarvittavan koordinoivan organisaation 

laatuleiman Opetushallitukselta sekä rahoituksen kahden 

nuoren eurooppalaisen vapaaehtoisen vastaanottamiseen 

alueen kuntiin. Vapaaehtoishankkeet toteutetaan vuosien 

2022–2023 aikana. 

Keskipiste-Leader on mukana toteuttamassa Kainuun ja 

Koillismaan Kalaleader-ohjelmaa, jota hallinnoi Oulujärvi- 

Leader ry. Keskipiste Leaderin toimialueesta mukana on 

Pyhäjärven kaupunki. Kalaleaderin tavoitteena on edistää 

ammattikalastuksen ja elinkeinokalatalouden toimintaedel-

lytyksiä ja kehittymistä. Kalaleaderin osalta ei ole siirtymä-

kautta, joten vuonna 2021 käytössä oli vain päättyneen 

kauden säästyneet varat. Näillä rahoitettiin 2 hanketta, 

joihin sitoutui julkista tukea 53 000 euroa. Pyhäjärvellä on 

ollut hanke, joka selvittelee Pyhäjärven kaivoksen jatko- 

käyttöä vesiviljelyn osalta kaivostoiminnan päättyessä. 

Oksavan  

kesäkahvila
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Vuonna 2021 päättyneiden hankkei-

den loppuraporteissa korostuu erityi-

sesti alueen asukkaiden liikkumisen 

lisääntyminen yleishyödyllisten hank-

keiden vaikutuksesta. Hankkeet ovat 

siis lisänneet alueen asukkaiden ter-

veyttä ja hyvinvointia. Samoin rapor-

toidaan asukkaiden yhteishengen 

parantumisesta hankkeiden tuloksena. 

Erään raportin mukaan hankkeen 

vaikutuksesta ”kylä heräsi henkiin”. 

Monet innostuvat näiden positiivisten 

vaikutusten vuoksi kehittämään kylää 

tai yhteisöä lisää, Leader-rahoituksella 

tai ilman. Hakijoilta kerätyn palaut-

teen mukaan 100 % kyselyyn vastan-

neista suosittelee Leader-rahoituksen 

hakemista myös muille. 
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Rahoitettujen hankkeiden 
vaikutukset 

Hankkeiden ja yritystukien seuran-

tatietoja on koottu tavoitteiden 

seurantaulukkoon liitteessä 2. 

Seurantatietojen perusteella 

yritystukien merkittävin vaikutus on 

työllisyyden edistäminen ja uusien 

palveluiden saaminen alueelle. 

Yritys- ja hanketukien yhteisvaiku-

tuksesta alueelle on syntynyt uusia 

työpaikkoja 128 htv:n edestä, joista 

alle 29-vuotiaiden osuus on noin 50 

htv. Lisäksi yritystukien vaikutuksesta 

on saatu säilytettyä 177 htv:n edestä 

työpaikkoja. Toteumatiedoissa huo-

mioidaan myös pidemmän ajan vai-

kutuksia, kun yrityksiltä on kerätty 

tilannetietoja kaksi vuotta yritystuen 

saamisen jälkeen. Uusia yrityksiä on 

syntynyt yhteensä 107 kpl, lukuun on 

laskettu sekä maaseuturahaston sekä 

Startti Leader -tukea saaneet uudet 

yritykset. Yritystoiminnan ja erityi-

sesti uusien yritysten tukeminen on 

Keskipiste-Leaderin strategian olen-

naisia painopisteitä ja tämä näyttää 

toteutuvan tavoitteiden mukaan. 

Uusia palveluita ja tuotteita on 

syntynyt 148 kpl sekä hankkeiden 

että yritystukien tuloksena. Vuonna 

2021 yritykset raportoivat esimer-

kiksi uusia hyvinvointipalveluita ja 

palvelutuotteita, matkailu- ja pito-

palveluiden syntymistä, uudenlaisia 

tuotantovälineitä, kuten suksenpoh-

jien kuviointikone sekä maatalou-

teen liittyviä uusia tuotteita, kuten 

karjavaunu ja karjasuoja. 

Vuonna 2021 on päättynyt useita 

yleishyödyllisiä investointihankkeita, 

joiden tuloksena on syntynyt mm. 

uusia liikunta- ja harrastusmahdol-

lisuuksia, kuten reitistöjä, XC-rata, 

kuntoportaita, biljardiharrastuspaik-

koja ja ampumakontti ammunnan 

harrastajille. Kehittämishankkeiden 

uusina palveluina raportoidaan mm. 

erilaisia matkailutuotteita ja -palve-

luita, nuorten 4H-yritysten tuottamia 

palveluita sekä lasten teatteripiiri. 

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, yli 93 300 tuntia 

vuodesta 2015 lähtien. Talkootun-

nit vastaavat 55 henkilötyövuotta ja 

rahallisesti noin 1,9 miljoonaa euroa 

eli valtava määrä vapaaehtoistyötä 

tehdään hankkeissa. Erilaisia raken-

nuksia tai rakennelmia on tehty tai 

kunnostettu n. 240. 

Yleishyödylliset investoinnit tuo-

vat tullessaan myös uutta toimintaa 

ja tapahtumia yhteisöihin. Kärsä-

mäen Saviselän uudella kylälaavulla 

järjestettiin yhteinen tapahtumailta 

kyläläisille. Reisjärven kulttuuritalo 

Sampolassa on järjestetty yhdistys-

ten yhteinen virkistys- ja liikunta-

päivä. Haapajärvelle valmistuneita 

retkeilyreittejä esiteltiin Reitit 

tutuiksi -tapahtumissa ja Nivalan Hii-

tolan uudella ladulla järjestettiin 100 

km hiihtohaaste. Reittien ja palvelui-

den löytymistä helpottaa esimerkiksi 

Haapajärvi-sovellus sekä paperiset ja 

digitaaliset retkeilykartat. 

D

  Talkootyön 
osuus hankkeissa 
on merkittävä:*

Lähes

 93 000
talkootuntia, joka vastaa

55
 henkilötyövuotta 

tai

 1,9  
miljoonaa euroa.

240
rakennelmaa tai  
rakennusta tehty  
tai kunnostettu

* Vuodesta 2015 lähtien

Aakon- 

vuori

Alueen asukkaiden liikkuminen on  
lisääntynyt hankkeiden vaikutuksesta .
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Vuonna 2021  
tuettiin

31 
Nuoriso Leader 

-hanketta

22
Yhteisö Leader  

-hanketta

64 
Startti Leader

-hanketta .

V

107
uutta  

yritystä

128 
henkilötyövuoden 

edestä uusia  
työpaikkoja

Vuosien 2015–2021 aikana syntyi:

148
uutta palvelua 

tai tuotetta

I

B&B  

Neiti  

Möller

Aakon- 

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

piteet strategian toteutumisen edistämiseksi

Vuosi 2021 oli edellisen vuoden tapaan koronan sävyt-

tämä. Välillä Keskipiste-Leader pystyi osallistumaan tai 

järjestämään erilaisia tilaisuuksia normaaliin tapaan, välillä 

tilaisuuksia jouduttiin siirtämään tai jopa perumaan. Osa 

tilaisuuksista pystyttiin järjestämään etäyhteyksiä hyö-

dyntäen. 

Tulevaa ohjelmakautta valmistelevat osallistavat tilai-

suudet jatkuivat edelleen vuoden 2021 aikana. Yhteisöjen 

ja yrittäjien lisäksi erityisesti nuoret pääsivät osallistumaan 

strategian valmisteluun. Nuorille suunnattujen kyselyi-

den tuloksia työstettiin eteenpäin 

nuorisotyöryhmän ja paikallisten 

nuorisovaltuustojen kanssa Nuoret 

Keskipisteessä -kiertueen työpajoissa. 

Sähköisiä työkaluja, kuten Mentiä ja 

Google Formsia hyödynnettiin niin 

lähi- kuin etätilaisuuksissa. Lisäksi 

alueen asukkaita kohdattiin mm. 

Lasten maatalousnäyttelyssä ja yrittäjien kansainvälisty-

mistilaisuuksissa. Yhdistyksen määrälliset tuotostavoitteet 

-taulukossa (Liite 1.) on esitetty yhteenveto tilaisuuksien 

määristä ja osallistujista.

Koulutusta järjestettiin v. 2021 hallitusjäsenille. Hanke-

toimijoita opastetaan ensisijaisesti hankkeiden aloituspala-

vereissa, joita on järjestetty joustavasti myös etäyhteyksien 

kautta korona-tilanteen vuoksi. 

Vuoden 2021 lopulla Keskipiste-Leaderin nuorisotyöryh-

mässä oli 16 peruskoulu- ja lukioikäistä nuorta alueen eri 

puolilta, joista kaksi on Leader-hallituksen nuorisojäseniä. 

Ryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. 

Tapaamisissa nuoret käsittelivät saapuneet Nuoriso Leader 

-hakemukset sekä kävivät läpi muita ajankohtaisia aiheita. 

Näiden lisäksi nuorisotyöryhmän nuorista koostuva Pod-

cast-tiimi kokoontui kevään 2021 aikana joka perjantai. 

Tiimin tehtävänä oli suunnitella ja tuottaa Nuoriso Leader 

-podcast, jossa ääneen pääsivät Nuoriso Leader -hakijat sekä 

Keskipiste-Leaderin yhteistyökumppanit että työntekijät.

Koronan myötä vuonna 2021 fyysisiä tapahtumia oli 

vain yksi, Kärsämäellä järjestetyt Lasten maatalousnäytte-

lyt. Toimintapisteellämme Keskipiste-Leaderia edusti viisi 

nuorisotyöryhmän jäsentä. 

Työryhmän nuoret ovat osallistu-

neet aktiivisesti myös Nuoriso Leader 

-toiminnan kehittämiseen. Syksyllä 

2020 käynnistetty nuorisostrategiatyö 

jatkui vuoden 2021 ajan ja sitä työtä 

jatketaan edelleen vuoden 2022 kevään 

ajan. Nuorisostrategian sisällön luontiin 

on osallistunut vuoden 2021 lopussa yli 1 000 alueemme 

nuorta ja pajapäiviä pidettiin vuoden 2021 lopulla neljä. 

Yhteistyötä nuorten tavoittamiseksi tehtiin alueen oppi-

laitosten kanssa.

Nuorisoaktivaattori piti vuoden 2021 aikana alueen 

oppilaitoksissa sekä nuorille järjestetyillä yrityskursseilla 

hanke -infoja yhteensä kahdeksan kertaa. Näistä puolet 

oli kasvokkain tapahtumia, loput pidetiin virtuaalisesti. 

Keskipiste-Leaderin toiminnasta sekä rahoitetuista 

hankkeista toimitetaan tiedotteita säännöllisesti alueen 

LEADER-RYHMÄN  
OMA TOIMINTA JA LAATUTYÖ

Nuoret suunnittelivat 
ja toteuttivat  
oman Nuoriso  

Leader -podcastin .



11

medioihin. Yhteistyö paikallisten 

lehtien kanssa toimii sujuvasti ja Lea-

der-toiminnasta sekä rahoitetuista 

hankkeista kertovia artikkeleita jul-

kaistaan lehdissä hyvin, vuonna 2021 

yhteensä 128 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 n. 990 kpl. Nuoriso Lea-

derista on tiedotettu myös yhteisillä 

nuorisoleader.fi -sivuilla. Vuonna 2021 

on panostettu erityisesti toiminnan ja 

hankkeiden tuloksista viestimiseen ja 

viestinnän kehittämiseen. Paikallisia 

nuoria valokuvaajia on hyödynnetty 

viestintämateriaalin keräämisessä ja 

lokakuussa palkattiin osa-aikainen tie-

dottaja. Tavoitteena on mm. jäsentää 

ja kehittää viestintää säännöllisem-

mäksi sekä päivittää viestintäsuun-

nitelma. Hankkeiden vaikutuksia on 

esitelty mm. sosiaalisessa mediassa 

Teema-torstain nimellä. Lokakuussa 

julkaistiin myös yhdistyksen uudet 

nettisivut, joiden toimivuudesta on 

saatu hyvää palautetta. 

Nuorisotyöryhmän nuoret ovat 

osallistuneet aktiivisesti tiedottami-

seen erityisesti Instagramissa. Vuoden 

2021 aikana perustetiin nuorille oma 

Instagram-tili, jonne nuoret tekivät 

kevään aikana paljon postauksia. Eri-

tyistä näkyvyyttä sai nuorten toteut-

tama Nuoriso Leader -podcast. 

Leader-yhdistyksen jäsenille tiedo-

tettiin ajankohtaisista asioista sähköi-

sellä jäsenkirjeellä yhdistyksen kevät- 

ja syyskokouskutsun yhteydessä. 

Vaikuttavuusviestintää on valmisteltu 

yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Vai-

kuttavuus esiin -hankkeen kanssa, jota 

hallinnoi Nouseva Rannikkoseutu.   

Keskipiste-Leaderin nuorisotyö oli 
näkyvästi esillä valtakunnallisessa 
Maaseutuparlamentissa.
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Nuorten osallistaminen  
on ollut Keskipiste-Leaderin  
suurimpia onnistumisia .

Onnistumiset Leader-työssä
Keskipiste-Leaderin strategian toteut-

taminen on onnistunut tuloksekkaasti. 

Sekä hanketyö että muu kehittämis-

työ tukevat erittäin hyvin strategian 

painopisteitä eli yrittäjyyttä, paikal-

lisyhteisöjä ja nuorisotyötä. Onnis-

tunut strategian toteuttaminen ja 

laadukas kehittämistoiminta ovat 

taanneet myös merkittävän lisära-

hoituksen saannin. Parhaita tuloksia 

Leader-työstä ovat syntyneiden työ-

paikkojen ja yritysten lisäksi hanke-

toteuttajien positiiviset palautteet. 

Talkootyötä on tehty hankkeissa 

valtavasti ja sitä kautta saatu alueen 

yhdistyksiin eloa ja yhteisöllisyyttä. 

Hankkeissa synnytetyt tapahtumat 

tuovat väkeä yhteen ja lukuisat lii-

kuntapaikkarakenteet ja reitistöt 

ovat saaneet ihmiset liikkumaan. Siis 

elämän makuista toimintaa ”Ihmisten 

kokoisille ideoille”!

Nuorten mukaan saanti ja nuoriso-

työryhmätoiminnan vakiinnuttaminen 

on ollut Keskipiste-Leaderin suurim-

pia onnistumisia. Tavoitteellinen työ 

nuorisotoiminnan eteen on tuottanut 

tulosta. Nuoret tulevat ja menevät 

oman elämäntilanteensa perusteella, 

mutta positiivinen viesti kulkee nuor-

ten parissa ja kannustaa mukaan. Yrit-

täjyyttä ja kansainvälisyyttä on tuotu 

nuorille tarjolle ja se konkretisoituu 

esimerkiksi nuorten opiskelupaikkojen 

valinnoissa. Kansainväliset opinnot 

kiinnostavat ja yrittäjyyttä halutaan 

kokeilla. Vuonna 2021 toteutuneessa 

valtakunnallisessa Maaseutuparla-

mentissa Kurikassa oli Keskipiste-Lea-

derin nuorisotyö näkyvästi esillä. Nuo-

risotyöryhmämme puheenjohtaja ja 

Leader-hallituksen nuorisojäsen 

Ninni Teppo sekä nuorisoaktivaattori 

Anu Suotula edustivat ansiokkaasti 

erilaisissa paneeleissa ja keskuste-

luissa esimerkiksi kansanedustajien 

rinnalla. Nuorisoaktivaattorimme 

toimii osa-aikaisesti valtakunnallisen 

nuorisotyöryhmän puheenjohtajana ja 

Maaseutuparlamentti oli työryhmän 

voimannäyte nuorisotyön edistämi-

sessä.
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Keskipiste-Leaderin omien rahoitusvälineiden käyt-

täminen ja edelleen kehittäminen ovat jatkuneet osin 

jo yli kymmenen vuoden ajan. Nuoriso Leader, Yhteisö 

Leader ja yritysten Startti Leader ovat välineitä pienille 

hankkeille, jotka jäävät perinteisen Leader-rahoituk-

sen tukirajojen alapuolelle. Yksinkertaisten ja helppo-

jen rahoitusvälineiden kautta toteutetaan vuosittain 

noin sata pientä hanketta. Omat rahoitusvälineet ovat 

korvanneet yksinkertaisemman toteutustavan kautta 

EU-pohjaiset ja monimutkaisemmat teemahankkeet. 

Merkittävänä onnistumisena voidaan pitää Keski-

piste-Leaderin hyvähenkistä ja toimivaa työskentely-

kulttuuria. Osaavat ja rautaisen kokemuksen omaavat 

työntekijät sekä monipuolinen Leader-hallitus muodos-

tavat kehittämisyhteisön, joka tuottaa elinvoimaa ja 

viihtyvyyttä alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen 

hyväksi. Tästä osoituksena oli myös ministeriön posi-

tiivinen palaute tulevan kauden ensimmäisen vaiheen 

hakemuksesta. 

Valtakunnan tasolla onnistumisena voidaan pitää 

siirtymäkauden rahoituksen järjestymistä. Maa- ja met-

sätalousministeriöltä sekä Ruokavirastolta erinomaisen 

hyvää toimintaa, joka on mahdollistanut hanketoimin-

nan sujuvan jatkumisen. 

Haasteet Leader-työssä 
Leader-ryhmien toimintarahan myöntö ja maksatus on 

hoidettu keskitetysti Ruokaviraston kautta kaudella 

2014–2020 ja siirtymäkaudella. Nykyinen toimintara-

hamalli on liian monimutkainen ja etenkin maksatus-

ten käsittely vie yksityiskohtaisuudessaan liikaa aikaa. 

Toivottavasti tulevalle ohjelmakaudelle suunniteltu 

yksinkertaisempi malli tehostaa prosessia.

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. 

Tulevalle kaudelle suunniteltu Alueviestijä-malli tuo 

Talkootyötä on tehty hankkeissa  
valtavasti ja sitä kautta saatu alueen 
yhdistyksiin eloa ja yhteisöllisyyttä.

Haapavesi

Folk
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perusresurssit maaseuturahaston tiedottamiseen ja vies-

tintään. Yhden henkilön resurssi ELY-keskusalueittain koko 

maaseutuohjelman viestintään ei kuitenkaan ratkaise tai 

riitä esimerkiksi Leader viestintään. Leader-toiminnan vies-

tintään ja tiedottamiseen on panostettava ja löydettävä 

resursseja, jotta työn vaikuttavuus saadaan alueiden toi-

mijoiden hyödyksi.

Laatutyö 
Keskipiste-Leaderin toiminta perustuu laatukäsikirjassa 

kuvattuun toimintatapaan. Laatukäsikirjaa päivitetään jatku-

vasti. Hallitus ohjaa yhdistyksen työtä ja seuraa esimerkiksi 

taloustilannetta jokaisessa kokouksessaan. Yhdistyksen 

vuosikokoukset hoitavat yhdistyslain edellyttämät asiat. 

Keväällä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksy-

misen yhteydessä tehdään samalla myös tarkempi katsaus 

toimintaan eli johdon katselmus. 

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 hanketoimijoille 

että Leader-hallituksen jäsenille. 

ELYn ja Keskipiste-Leaderin vuotuinen kahdenvälinen 

keskustelu käytiin tammikuussa etäyhteyksillä. Yhteistyö 

ja maaseuturahoituksen prosessit todettiin sujuvan edel-

leen oikein hyvin. Tärkeimpänä kehittämistarpeena olisi jo 

aiempina vuosina esitetty ajatus yhteisen, maakuntatason 

tilaisuuden järjestämisestä, johon osallistettaisiin laajemmin 

myös hallitusjäseniä. Koronatilanteen jatkumisen vuoksi 

näitä tilaisuuksia ei kuitenkaan ole päästy järjestämään. 

Uutena kehitysideana esitettiin ELYn ja Pohjois-Pohjan-

maan yhteinen Teams-kanava säännöllistä tiedonvaihtoa 

ja H&Y-pöytiä varten, ja tämä toteutettiinkin vuoden 2021 

aikana. 

Keskipiste-Leader on kerännyt usean vuoden ajan 

asiakaspalautetta tukipäätöksen saaneilta hankkeilta ja 

yrityksiltä. Vuoden 2021 alussa kyselyjä muokattiin niin, 

että hankkeille ja yrityksille on suunnattu omat kyselynsä. 

Toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi laadittiin uusi 

kysely päättyneille hankkeille, joka toimitetaan tuensaa-

jille loppumaksun jälkeen. Yleisen palautteen perusteella 

Keskipiste-Leaderilta saatua neuvontaa ja palvelua pidetään 

asiantuntevana ja nopeana. Henkilökohtaista neuvontaa 

pidetään tärkeänä. Palautteissa toivottiin jonkin verran 

enemmän vaihtoehtoja pienempien hankkeiden rahoit-

tamiseen. 

”Hankerahoituksen helppous, työntekijöiden  
ystävällisyys ja hyvä yhteistyökyky ovat  
Keskipiste-Leaderin vahvuusalueita .” 
Kehittämishankkeen toteuttaja

Kulttuuri- 

kauha
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Leader-ryhmän merkitys paikallisena ja seu-

dullisena kehittäjänä on merkittävä. Keskipis-

te-Leader on kerännyt asiakaspalautetta han-

kepäätöksen saaneilta toimijoilta ja palautteen 

perusteella Keskipiste-Leaderin neuvontaan ja 

apuun hankehaku- ja maksatusvaiheessa ollaan 

hyvin tyytyväisiä. Kaikki vastaajat ovat olleet 

sitä mieltä, että suosittelisivat Leader-rahoi-

tuksen hakemista myös muille. Lähellä toimi-

joita tapahtuva aktivointi, neuvonta ja rahoitus 

ovat palveluita, joita ilman 

moni asia alueellamme 

jäisi tekemättä. 

Keskipiste-Leader on 

ollut erityisesti yritysten 

tukemisessa Suomen joh-

tavia alueita koko histo-

riansa ajan. Keskipiste-Leaderin yritystukien 

määrä kaudella 2014–2020 ja siirtymäkaudella 

on pysynyt edelleen suurena eli vähintään puo-

let kokonaishankemäärästä on yritystukia. 

Alueen kunnat toiminnan osarahoittajina sekä 

elinkeinoyhtiöt ja muut kehittäjät kokevat Kes-

kipiste-Leaderin luotettavana ja innovatiivisena 

yhteistyökumppanina niin elinkeinopolitiikassa 

kuin yhteisöjen kehittämisessä. Myös alueen 

toimijoiden kansainvälisyyteen rohkaisemi-

nen on vahvistanut Keskipiste-Leaderin roolia 

alueen kehittäjänä.

Maakuntatasolla Pohjois-Pohjanmaan Lea-

der-ryhmät toimivat yhdessä ja verkostoitumi-

sen merkitys on korostunut etenkin uudelle 

kaudelle valmistautuessa. Strategiatyössä ver-

LEADER-RYHMÄ  
ALUEENSA KEHITTÄJÄNÄ

kostoja on tarkasteltu verkostoanalyysin avulla ja 

maakunnallisten toimijoiden kanssa on pohdittu 

yhteistyömahdollisuuksia avoimin mielin.

Nuorisotoiminnassa yhteistyö valtakunnalli-

sella tasolla on edennyt isoin harppauksin. On 

perustettu Nuoriso Leader -toiminnan parissa 

työskentelevien työntekijöiden työryhmä, ja 

Leader-brändi työryhmä on hyväksynyt Nuoriso 

Leader -toiminnan osaksi Leader-brändiä. Nuo-

risoaktivaattori edustaa Keskipiste-Leaderia 

edellä mainituissa työryh-

missä. Vuonna 2021 Nuo-

risoaktivaattori on hoitanut 

osa-aikaisesti maaseutuver-

koston valtakunnallisen Nuo-

risoteemaryhmän puheen-

johtajuutta. Vuoden suurin 

ponnistus teemaryhmällä oli nuorten osallisuuden 

toteuttaminen valtakunnallisessa Maaseutupar-

lamentissa Kurikassa. Paikallistasolla nuorisoakti-

vaattori on ollut mukana mm. alueemme kuntien 

nuorten ohjaus- ja palveluverkostoissa.

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. Nuorisoaktivaattori 

puolestaan monissa edellä mainituissa nuoriin 

liittyvissä verkostoissa.

Yhteisöllisyys on 
kehittämistyön  

elinehto .
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Vuosi 2022 on siirtymäkauden toi-

nen vuosi. Uusi ohjelmakausi on 

tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 

alusta. Siirtymäkauden rahoitus 

mahdollistaa hanketoiminnan jatku-

misen katkeamatta ohjelmakausien 

taitteessa.

Leader-strategioiden valmis-

telua jatketaan ja Leader-ryhmien 

toisen vaiheen haku uudelle ohjel-

makaudelle päättyy juhannuksena 

2022. Alueen asukkaita ja toimijoita 

osallistetaan vielä kevään 2022 

aikana strategiatyöhön ja saadun 

kokonaisaineiston sekä ensimmäi-

sen vaiheen palautteen pohjalta 

kootaan kauden 2023–2027 stra-

tegia. 

Strategiatyön rinnalla siirty-

mäkauden hankerahoitus pyritään 

käyttämään tehokkaasti ohjelmaa 

parhaiten edistäviin hankkeisiin. 

Rahoitusta on hyvin käytössä vuo-

delle 2022. Aikataulullisesti mer-

kittävä osa hankekehyksestä tulisi 

sitoa alkusyksyyn mennessä, jotta 

ELY-keskus ehtii tehdä viranomais-

päätökset vuoden loppuun men-

nessä.

Keskipiste-Leaderin Nuoriso-

työryhmä on mukana laatimassa 

nuoriso-osuutta uuteen strategi-

aan. Nuorisoaktivaattorin työ jatkuu 

vuoden 2022 ajan valtakunnallisen 

nuorisotyöryhmän puheenjohta-

jana. ESC-Eurooppalaisen Vapaa-

ehtoispalvelun toteutus on ollut 

erityisesti pandemian aikana haas-

teellista, mutta vuodelle 2022 on 

saatu rahoitusta vaihtojen toteut-

tamiseen.

Toimintaympäristön muutos 
ja vaikutukset strategian 
toteuttamiseen 
Korona-pandemia on vaikuttanut 

kaikkeen toimintaan vuoden 2021 

aikana ja vaikuttaa ainakin vielä 

vuonna 2022. Leader-työ on ainakin 

toistaiseksi selvinnyt varsin vähällä, 

sillä yritykset ja yhteisöt ovat olleet 

edelleen aktiivisia hankeasioissa. 

Poikkeusolojen jatkuessa tilanne voi 

huonontua ja siihen tulee varautua 

kehittämistyössä. Toisaalta hanke-

rahoitukset voivat olla auttamassa 

yrityksiä ja yhteisöjä selviytymään 

kriisistä.

Kehittämistyön luonne kokonai-

suudessaan on muuttunut pande-

mian myötä paljon ja etäyhteydet 

ovat korvanneet fyysisiä kohtaa-

misia. 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. 2021 lopussa 

437 jäsentä, joista henkilöjäseniä 153 ja yhteisöjäseniä 

284. Alle 29-vuotiaita jäseniä oli 11 kpl. Kokonaisjä-

senmäärä kasvoi 17 jäsenellä edelliseen vuoteen ver-

rattuna. 

Sähköinen jäsentiedote on toimitettu kaksi kertaa 

kevät- ja syyskokouskutsujen yhteydessä. Jäsenyyden 

merkitystä korostetaan omien rahoitusvälineiden avulla. 

Startti Leader ja Yhteisö Leader -tukea saavat vain yhdis-

tyksen jäsenyritykset ja -yhteisöt. Tällä tavoin alueen 

toimijoita yritetään kannustaa ja motivoida Keskipis-

te-Leaderin jäsenmaksun maksaviksi jäseniksi. Vuonna 

2021 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 199. 

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

kilökohtaista varajäsentä. Yksi jäsenistä on alle 25-vuo-

tias nuorisojäsen. Vuonna 2021 hallituksen kokouksia 

oli seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana toimi Airi 

Juntunen Siikalatvalta ja varapuheenjohtajana Virpi 

Ruotsalainen Kärsämäeltä. Tammikuussa järjestettiin 

uusien jäsenten perehdyttämiskoulutus. 

Henkilöstö
Keskipiste-Leaderissa työskentelee vakituisessa työ-

suhteessa toiminnanjohtaja Ilkka Peltola, hankeneuvoja 

Anni-Mari Isoherranen ja maksatusneuvoja Riikka-Maria 

Talus sekä hanketyöntekijänä nuorisoaktivaattori Anu 

Suotula. Lokakuussa aloitti osa-aikaisena tiedottajana 

Johanna Kiviniemi

Taloustilanne
Yhdistyksen vakituiset työntekijät työskentelevät pää-

sääntöisesti maaseuturahaston toimintarahan turvin. 

Hanketyöntekijät 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 153

Miehet 74

Naiset 79

joista alle 29-vuotiaita 11

Yhteisöjäsenet 284

Jäsenmäärä yhteensä 437

HALLITUS 2021 Jäsenet  Varajäsenet

Hallituksen koko (lukumäärät) 15 15

Miehet 4 6

Naiset 11 9

Nuoret 1 1

Kolmikanta 

Paikallinen julkinen hallinto 
(lukumäärä) 5 5

Yhteisöt (lukumäärä) 5 5

Maaseudun asukkaat 
(lukumäärä)

5 5
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TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO 1.1.2021–31.12.2021 1.1.2020–31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot 749 862,15 675 854,53

Kulut

Henkilöstökulut -218 418,04 -206 424,83

Muut kulut -527 594,48 -481 783,96

Kulut yhteensä -746 012,52 -688 208,79

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä 3 849,63 -12 354,26

Tuotto-/kulujäämä 3 849,63 -12 354,26

VARAINHANKINTA

Tuotot 6 835,00 7 020,00

Varainhankinta yhteensä 6 835,00 7 020,00

Tuotto-/kulujäämä 10 684,63 -5 334,26

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Rahoitustoiminta 120,47 0,00

Kulut -541,31

Rahoitustoiminta -0,10 -541,31

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 120,37 -541,31

Tuotto-/kulujäämä 10 805,00 -5 875,57

TILIKAUDEN TULOS 10 805,00 -5 875,57

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 805,00 -5 875,57
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TASE

Rahayksikkö EURO 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 67 121,05 72 996,62

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 10 805,00 -5 875,57

Oma pääoma yhteensä 77 926,05 67 121,05

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Saadut ennakot 95 430,70 157 228,92

Pitkäaikainen yhteensä 95 430,70 157 228,92

Lyhytaikainen

Ostovelat 3 045,51 4 472,96

Muut velat 3 644,76 4 591,87

Siirtovelat 29 893,63 23 734,51

Lyhytaikainen yhteensä 36 583,90 32 799,34

Vieras pääoma yhteensä 132 014,60 190 028,26

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 209 940,65 257 149,31

Rahayksikkö EURO 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset 0,33 136 266,81

Siirtosaamiset 186 601,92 184 621,64

Lyhytaikaiset yhteensä 186 602,25 184 621,64

Saamiset yhteensä 186 602,25 184 621,64

Rahat ja pankkisaamiset 23 338,40 72 527,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 209 940,65 257 149,31

VASTAAVAA YHTEENSÄ 209 940,65 257 149,31



20 LIITE 1

TAVOITE
2014–2020

TOTEUMA  
2021

TOTEUMA
2014–2021

Tilaisuuksien lukumäärä / osallistujien määrä, kpl 162/2500 41/2487 313/11131

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 1250/1250/500 1152/1335/2145 5029/6102/6999

Hallituksen kokoukset 50 7 50

Yhdistyksen vuosikokoukset 14 2 16

Hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä 14 0 4

Aktivointitilaisuudet, joissa esitelty Leader-toimintaa 70 31 205

Koulutustilaisuudet 14 3 25

Yhdistyksen jäsenmäärä 250 437 437

Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl 600   191 1 253

Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl 500 176 1 023

Yhteisöjen hankkeita, joista 250 50 457

 maaseuturahaston Leader-hankkeita 23 161

 Yhteisö Leader -hankkeita 22 186

 Nuoriso Leader -hankkeita 5 110

Yrityshankkeita, joista 250 126 583

 maaseuturahaston Leader-hankkeita 35 171

 Startti Leader -hankkeita 64 287

 Nuoriso Leader -hankkeita 26 125

Investointihankkeita 200 132 650

Kehittämishankkeita, joista 300 48 439

 Teema-hankkeita 5 0 0

 Kansainvälisiä hankkeita 5 2 4

Yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä 10 0 5

Toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut 700 128 739

Alueelliset tai valtakunnalliset työryhmät tms,  
joissa Keskipiste-Leader edustettuna

10 14 14

Yhdistyksen perustamat teemaryhmät 5 0 2

Yhdistyksen määrälliset tuotostavoitteet 2014–2020 ja siirtymäkaudella 2021–2022
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Yhdistyksen määrälliset tulostavoitteet 2014–2020 ja siirtymäkaudella 2021–2022

TAVOITE
2014–2020

TULOS  
2014–2021

Ohjelman/hankkeiden ansiosta syntyneet uudet  
työpaikat, htv

100 127,65 *

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 50/50/15 80,55/47,10/49,65

Ohjelman/hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv 90 177,10

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 45/45/15 123,65/54,45/34,80

Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 40 51,21

(miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 20/20/15 13,26/38,28/10,32

Ohjelman/hankkeiden ansiosta syntyneet  
uudet yritykset, kpl

   90 107

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

50 148

Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien osallistujien  
lukumäärä

25 000 44 913

Hankkeissa tehdyn talkootyön määrä tunteina 10 000 93 320

Lisäksi hankkeissa syntyneitä tuloksia:

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä 464 164

Ympäristöä parantavat toimet 291

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset  
ja rakennelmat 

237

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat 133

Hankkeisiin osallistuvat organisaatiot 1 235

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TULOSTAVOITTEET: 

Yhteistyössä mukana olleet organisaatiot/toimijaryhmät, kpl 20 27

 osallistujien määrä (miehet/naiset, joista nuoret alle 30-v.) 50/50/20 33/94/51

EVS-henkilövaihdossa olleiden nuorten määrä 10 9

(miehet/naiset) 5/5 6/3

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

Unto Kananen Hilkka Soranta Haapajärvi julkinen taho 2021–2023

Saku Mäntylä Riitta Uusivirta Haapajärvi henkilöjäsen 2021–2023

Sirkku Rytky Taina Haapakoski Haapavesi yhteisö 2021–2023

Mia Tuomisto Anita Niemi Haapavesi yhteisö 2019–2021

Virpi Ruotsalainen Hannele Myllymäki Kärsämäki yhteisö 2019–2021

Irja Erkkilä Maarit Leppimaa Nivala julkinen taho 2021–2023

Satu Pirnes Tuomo Hurtig Nivala henkilöjäsen 2020–2022

Tarja Kemi Timo Still Siikalatva yhteisö 2019–2021

Kaarina Männikkö Tuomo Seppälä Siikalatva julkinen taho 2020–2022

Airi Juntunen Ilmari Ojakoski Siikalatva julkinen taho 2021–2023

Maija Alapere Veli Hyttinen Pyhäntä henkilöjäsen 2019–2021

Jenni Kumpumäki Eeva Vaskilampi Pyhäjärvi henkilöjäsen 2020–2022

Markku Kärkkäinen Harri Lehto Pyhäjärvi julkinen taho 2020–2022

Jarkko Hyvönen Kirsi Muhonen Reisjärvi yhteisö 2020–2022

Ninni Teppo Emmi Somero nuorisojäsen henkilöjäsen 2020–2022

Hallituksen kokoonpano 2021



23

Nivala-lehti 4.3.2021

LEHTILEIKKEET
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Nivala-lehti 15.4.2021

LEHTILEIKKEET
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Siikajokilaakso 1.7.2021

LEHTILEIKKEET



26 LEHTILEIKKEET

Selänne 22.7.2021



2727LEHTILEIKKEET

Haapavesi-lehti 15.9.2021
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Nivala-lehti 7.10.2021

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

Ihmisten kokoisille ideoille!

http://www.keskipisteleader.fi
http://www.facebook.com/Keskipisteleader
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