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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
YLEISTÄ 
Keskipiste-Leader on maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueeseen 
kuuluvat Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven ja 
Siikalatvan kunnat. Yhdistyksellä on 3-6 toimihenkilöä ja sen toimisto sijaitsee Nivalassa. Osa 
henkilökunnasta voi olla sijoitettuna etäpisteisiin alueella. Tarvittaessa toimihenkilöt järjestävät 
kuntapäiviä alueensa kunnissa. 
 
Leader-ryhmän tarkoituksena on maaseudun monipuolinen kehittäminen yhteistyössä toiminta-
alueensa yritysten, yrittäjien, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten, maaseudun ihmisten ja muiden 
toimintaan liittyvien osapuolten kanssa.  
 
Leader-ryhmä edistää toiminta-alueensa maaseudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edelly-
tyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa, sekä lisää maaseudun kehittämiseen liit-
tyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä.  
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi Leader-ryhmä 

• osallistuu Euroopan unionin ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien laatimi-
seen ja toteuttamiseen erityisesti paikallista toimintaa painottaen. 

• toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteensa saavuttamiseksi. 

• järjestää kursseja, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja. 

• harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

• ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimialueellaan, kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. 

 
TOIMINNAN PAINOTUKSET VUODELLE 2023 
Keskipiste-Leaderin vuoden 2023 erityisiä painopisteitä ovat uuden ohjelmakauden aloittaminen, 
päättyvän kauden hankkeiden seuranta ja maksatus, viestintähankkeen toteutus sekä Leader nuo-
risotyön strategian toteutus. 
 

Ohjelmakauden 2023-2027 aloitus 
Käynnistetään ohjelmakauden 2023-2027 toiminta ja strategian toteutus. Tiedotus, viestintä 
ja hanketoimijoiden koulutus ovat keskeisessä roolissa uuden kauden aloituksessa. Uusien 
hanke- ja yritystukimuotojen osalta tarvitaan informaatiota toimijoille. Strategian tavoitteita 
täydennetään tarvittaessa ohjelmakauden rahoituksen varmistuessa 
 
Päättyvän ohjelmakauden seuranta ja maksatus 
Ohjelmakautta 2014-2020 jatkettiin siirtymäkaudella, joka ulottui vuoden 2022 loppuun. Van-
han kauden hankkeita on edelleen paljon käynnissä ja ne voivat jatkua aina vuoteen 2024 
asti. Hanketoimijoita avustetaan ja neuvotaan hankkeiden tehokkaassa loppuunsaattamises-
sa. Hanketoimijoita avustetaan maksatusten hakemisessa, jotta hankerahoitukset tulevat te-
hokkaasti hyödynnettyä.  
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Viestintähankkeen toteutus 
Keskipiste-Leaderin oman viestintähankkeen ”#meidänmaaseutu” avulla pyritään tavoitta-
maan ja aktivoimaan erityisesti alueen nuoria kehittämistyöhön. Nuoria tavoitellaan mukaan 
tiedottamistyöhön kertomaan maaseudun mahdollisuuksista. Some-viestintään vahvistetaan 
merkittävästi uusilla kanavilla ja käyttämällä vaikuttajamarkkinointia. Hankkeen avulla myös 
tiivistetään kuntien kanssa tehtävää tiedotusyhteistyötä.   
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Leader nuorisotyön strategian toteutus 
Osana kauden 2023-2027 strategiatyötä toteutettiin oma Keskipiste-Leaderin nuorisostrate-
gia. Strategian avulla lähdetään kehittämään Leaderin nuorisotyötä, jonka perustan ovat 
muodostaneet nuorisotyöryhmätoiminta ja Nuoriso-Leader rahoitus. Yhdessä oman viestintä-
hankkeen kanssa etsitään keinoja tavoittaa ja saada kehittämistyöhön mukaan alueella asu-
vat tai muualle muuttaneet opiskelijat ja työelämään siirtyneet alle 30-vuotiaat nuoret.  
 
Autetaan Maaseutuverkostoa Nuoriso-Leader toiminnan levittämisessä valtakunnalliseksi ja 
Euroopan laajuiseksi. Etsitään ESC nuorisovaihto-ohjelman kautta vapaaehtoisia nuoria alu-
eellemme ja kannustetaan myös Keskipistealueen nuoria lähtemään ulkomaille. Edistetään 
nuorten yrittäjyyskasvatusta yhdessä oppilaitosten kanssa ja innostetaan nuoria kokeilemaan 
yrittäjyyttä esimerkiksi Nuoriso-Leaderin avulla.  
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KOULUTUS JA ARVIOINTI 
Uuden ohjelmakauden sujuva aloitus edellyttää koulutusta uusiin hankemalleihin ja tukimuotoihin. 
Keskipiste-Leader järjestää hanketoimijoille, yrittäjille, kunnille ja muille sidosryhmille infoja sekä 
koulutusta Leader-toiminnan mahdollisuuksista. Rahoitusmahdollisuudet ja sähköinen asiointi 
Suomi.fi -valtuuksilla sekä Hyrrä-hakujärjestelmä vaativat säännöllistä kouluttamista. Pääsääntöi-
sesti hakijoiden neuvonta sähköisiin järjestelmiin tapahtuu siinä vaiheessa, kun hakijat suunnittele-
vat hakemuksen tekoa.  
 
Hallitusta koulutetaan vuosittain uusien jäsenien osalta ja kannustetaan osallistumaan valtakunnal-
lisiin koulutuksiin. Myös muiden organisaatioiden järjestämistä koulutustilaisuuksista tiedotetaan 
hallitusta ja hanketoimijoita. Leader-toimiston väki on käytettävissä tarvittaessa myös alueen ulko-
puolisten toimijoiden koulutuksiin. 
Leader-toiminnan vertaisarviointina aloitettua työtä jatketaan kumppanuustyönä vuonna 2023 kah-
den naapuriryhmän eli Ylä-Savon Veturin ja Oulujärvi-Leaderin kanssa.  
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YHTEISTYÖ 
Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteistyötä jatketaan ja yhteisten hankkeiden kautta 
pyritään strategia- ja laatutyössä nostettuihin tavoitteisiin. Uutta ohjelmakautta 2023-2027 varten 
on laadittu yhteinen paikalliskehittämisstrategia-osio kunkin ryhmän strategian yhteyteen.  
 
Kainuu-Koillismaan Kalaleader ohjelman uusi kausi käynnistyi syksyllä 2022. Keskipiste-Leaderin 
alueista Pyhäjärvi on mukana Kainuu-Koillismaan Kalatalousohjelmassa. Edistetään Kalaleaderin 
toimintaa Pyhäjärven osalta. 
  
Keskipiste-Leader jatkaa rakentavaa yhteistyötä ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Maa-
seutuverkostopalvelut-yksikön, kuntien, seutukuntien, elinkeinoyhtiöiden ja alueen oppilaitosten 
sekä muiden kehittämisorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyöllä pyritään löytämään 
jatkuvasti uusia toimintatapoja ja mahdollisia rakenteellisia uudistuksia maaseudun kehittämisen 
organisoinnissa.  
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JÄSENHANKINTA 
Keskipiste-Leader yhdistys tiedottaa yhdistyksen jäsenyydestä ja jäsenten vaikutusmahdollisuuk-
sista ja pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä. Yhdistyksen omista rahoitusvälineistä Yhteisö-
Leader ja Startti-Leader ovat jäsenistölle tarkoitettuja eli edellyttävät Leader-yhdistyksen jäsenyyt-
tä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


