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Yhteisöjen pieninvestoinnit 1-teemahanke
käynnistyy vuoden 2016 aikana!
Teemahank-

keen, josta alueemme yhteisöt voi-

Alahankkeiden haku alkaa helmi-

vat hankkia tukea pieniin yleis-

kuussa 2016 ja kestää 1-2 kk. Haun

hyödylliseen käyttöön tuleviin kone-

avautumisesta ja kestosta tullaan

laite– ja kalustohankintoihin. Rahoi-

tiedottamaan erikseen paikallisleh-

tusta yhteisöjen alahankkeisiin on

dissä

varattu yhteensä 82 500€. Alahank-

sivuillamme.

keet voivat olla kokonaiskustannuk-

seen liittyen saa toimistoltamme.

sekä

netti–

ja

Lisätietoja

facebookhankkee-
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Ohjelmakausi liikkeelle: Oulun Seudun
Leader on myöntänyt tukea alueensa
yrityksille ja yhteisöille yhteensä n. 2,2
milj. €
Ohjelmakauden 2014-2020 haku
avautui vihdoin toukokuussa 2015
ja reilun puolen vuoden aikana Oulun Seudun Leader on vastaanottanut yli 50 hakemusta eri puolilta
toiminta-aluetta. Näistä 40 kpl on
edennyt hallituksen päätettäväksi
ja 35 kpl saanut myönteisen tukipäätöksen. Myönteisen tukipäätöksen saaneista 13 oli yritystukia
ja loput hanketukia.
Hanke-esimerkkejä:
Kuivasjärven Aura ry peruskunnostaa Oulussa sijaitsevan Auran majan ja hankkii toiminnan kehittämiseksi tarpeellisia laitteita ja kalustoa. Hankkeelle myönnettiin
tukea 52 338 €.
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n–
Yhteisyydellä
elinvoimaahankkeessa järjestetään alueemme yhdistyksille yhdistysjohdon ja
yhdistystoimijoiden koulutuksia ja
kehittämisprosesseja. Hankkeessa
tarjotaan samalla matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintoja ja kerho-ohjaajien koulutusta, joiden
tavoitteena on lasten ja nuorten
liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen. Hankkeen kesto on 3
vuotta. Hankkeelle myönnettiin
tukea 180 000 €. Hankkeen toteuttamisalueena on koko Oulun Seudun Leaderin alue.
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Panumajärvi ry:n toteuttamassa Panumajärven ja –ojan kunnostushankkeessa tehdään Pudasjärvellä sijaitsevan Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumaojan kunnostustarveselvitys. Hankkeelle myönnettiin
tukea 11 055 €.
Kempeleen kunta remontoi Pirilän
alueella olevan vanhan vihannesvaraston kierrätyskeskukseksi. Hankkeelle myönnettiin tukea 70 000 €.
Utajärven koiraharrastajat ry kunnostaa koiraharrastajien yhteisessä käytössä olevan koirapuiston. Hankkeelle myönnettiin tukea 8 577 €.
Iin kunta kunnostaa Hiastinhaaran
ranta-alueelle luontopolun ja lintutornin. Kunnostushankkeen avulla
parannetaan alueen virkistyskäyttöä.
Hankkeelle
myönnettiin
tukea
102 641 €.
Oulun Reserviupseerikerholle myönnettiin tukea 10 230 € Rokualla sijaitsevan Rokuli-majan kunnostukseen.
Maja on yhdistyksen jäsenten käytössä ja sitä vuokrataan myös muille yhdistyksille.
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Anna ehdotuksesi vuoden 2015
paikalliseksi kehittäjäksi
Oulun Seudun Leader julkistaa vuosittain kevään vuosikokouksensa
yhteydessä alueeltaan vuoden paikallisen kehittäjän. Paikallisen kehittäjän tittelin voi saada Oulun Seudun Leaderin alueelta yhteisö tai
yksittäinen henkilö, joka on osoittanut erityistä aktiivisuutta oman yhteisönsä tai alueensa kehittämiseksi.
Vuoden paikallisen kehittäjän valitsee Oulun Seudun Leaderin hallitus.

Vuoden 2015 paikalliseksi kehittäjäksi
voivat myös Oulun Seudun Leaderin
jäsenet antaa oman ehdotuksensa.
Ehdotukset viedään kevään 2016 aikana Oulun Seudun Leaderin hallituksen
kokoukseen, jossa valinta tehdään.
Valinta julkistetaan kevään 2016 vuosikokouksen yhteydessä.
Paikalliset kehittäjät:
2013 Ylikiimingin Nuijamiehet ry

Anna ehdotuksesi vuoden 2015 pai-

2014 Muhoksen, Utajärven ja Ylikii-

kalliseksi kehittäjäksi 15.1.2016

mingin 4H-yhdistykset (Läheltä lau-

mennessä osoitteeseen:

taselle-hanke)

toimisto@oulunseudunleader.fi

Ii palkittiin Suomen kylämyönteisimpänä
kuntana
Ii on palkittu vuoden 2015 kylämyönteisimpänä kuntana. Suomen
Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta
ry antoivat tunnustuksen torstaina
10.9. 2015 Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

Perusteluissa oli mainittu mm. Lähineuvostotoiminta, joka myöntää
kylille rahoitusta erilaisiin hankkeisiin sekä kunnan puskuriraha, jonka
avulla kylät voivat toteuttaa Leaderhankkeita. Iihin on perustettu kylien
neuvottelukunta vuoden 2014 alussa, jonka tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista asioista ja saada koulutusta, jakaa kokemuksia,
tehdä aloitteita ja syventää yhteistyötä eri yhdistysten välillä.
Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta
ry myönsivät Kylämyönteisin kunta palkinnon nyt viidennen kerran.
Aiemmin tunnustus on luovutettu
Rovaniemelle, Ilomantsille, Tammelalle ja Pudasjärvelle.
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Yritys– ja hanketuet
Yritystuet
Suunnattu aloittaville ja olemassa oleville pienille yrityksille (alle 10 htv)
Perustamistuki: Perustettaville ja toimiville yrityksille uuden liiketoiminnan
aloittamiseen liittyviin kustannuksiin ja kokeilutoimintaan (2000-10 000 €).
Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus: tuki 40-50%

Investoinnit: esim. toimitilojen rakentaminen ja remontointi sekä kone– ja
laitehankinnat, tuki 35 % (kokonaiskustannukset vähintään 6000€)
Hanketuet (yleishyödylliset tuet)
Suunnattu yhteisöille ja yrityksille
Yhteisölliset investoinnit: esim. rakentaminen, remontointi, ympäristöön liittyvät rakentamiset, pienimuotoiset vesistön kunnostustoimenpiteet, kone–
ja laitehankinnat. Tuki 60 %. Talkootyötä voi olla maksimissaan 80 % yksityisestä rahoituksesta.
Kehittäminen: tuki 80-100 %
Koulutus ja tiedonvälitys: tuki 80-100 %
Yritysten yhteistyö: tuki 50-80 %
Hankkeen polku:








Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä Oulun Seudun Leaderiin. Neuvomme miten asiassa kannattaa edetä. Hankesuunnitelma auttaa meitä hahmottamaan ideaanne.
Hankehakemus Hyrrään (tai paperihakemus toimistolle, jos yhteisöllänne ei ole y-tunnusta)
Hanke on vireillä, kun siitä tulee ilmoitus hakijalle. Vireille tulon jälkeen
hankkeen voi aloittaa omalla riskillä.
Hakemuksen täydentäminen
Hakemus viedään Oulun Seudun Leaderin hallituksen käsittelyyn -> tarkoituksenmukaisuusharkinta
Hanke siirtyy ELY-keskukseen -> laillisuusharkinta ja lopulta virallinen
päätös. Päätöksen jälkeen voi hakea maksatuksia ja tuki hankkeelle tulee siis syntyneitä kustannuksia vastaan.

Leader-yhdistykseltä saa tarvittaessa neuvontaa
hankkeen kaikissa vaiheissa!
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Oulun Seudun Leader hallitus 2015
Oulun Seudun Leaderin puheenjohtajana jatkaa Anita Sievänen Iistä ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Pauli
Määttä Kempeleestä. Valinnat tehtiin Oulun Seudun Leaderin järjestäytymiskokouksessa kesäkuussa 2015.
Vuosikokouksessa toukokuussa valittiin hallitukseen neljä uutta jäsentä:

Muhokselta varsinaiseksi jäseneksi
valittiin Juhani Vääräniemi ja varajäseneksi Veli Paasimaa. Ylikiimingin
ja Oulunsalon alueelta valittiin varsinaiseksi jäseneksi Veijo Väänänen
ja varalle Suvi Helanen.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kunta/edustus

Anita Sievänen

Lauri Honkanen

Ii / yhteisö

Hannele Kutilainen

Otto Moilanen

Kiiminki/ yhteisö

Riikka Juntunen

Maija Koistinen

Utajärvi / yhteisö

Lauri Halonen

Olli Maunumäki

Haukipudas / henkilöjäsen

Jouni Seppälä

Pekka Törmänen

Pudasjärvi / henkilöjäsen

Päivi Ylisiurua

Asta Siurua

Yli-Ii / henkilöjäsen

Pauli Määttä

Tapio Juvani

Kempele / julkinen taho

Juhani Vääräniemi

Veli Paasimaa

Muhos / julkinen taho

Veijo Väänänen

Suvi Helanen

Ylikiiminki tai Oulunsalo / julkinen taho

Kolmikanta
Julkinen taho = kunnan viranhaltija
tai luottamushenkilö, seurakunnan
tai maakuntaliiton johtavassa asemassa oleva työntekijä tai luottamushenkilö.

Yhteisö = Maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa
päättävässä asemassa oleva henkilö (kyläyhd., 4H, MLL, metsästysseurat jne.)
Henkilöjäsen = maaseudun asukas,
joka ei edusta julkista hallintoa tai
suuria yrityksiä, eikä ole päättävässä asemassa yhdistyksessä.
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Perämeren rannikon kalatalousryhmä
Oulun Seudun Leder ry:n toimesta
on laadittu Perämeren rannikon
kalatalousstrategia
2015-2020,
joka on Maa– ja metsätalousministeriössä hyväksytty. Strategian rahoitus tulee Euroopan meri-ja kalatalousrahastosta, valtiolta sekä
alueen kunnilta (Kokkola, Kalajoki,
Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Liminka,
Lumijoki, Hailuoto, Oulu, Ii, Simo,
Kemi ja Tornio). Oulun Seudun
Leader vastaa strategian toteutumisesta yhteistyökumppaneinaan
alueen Leader-ryhmät: Pirityiset ry,
Rieska-Leader ry, Nouseva Rannikkoseutu ry, Peräpohjolan Kehitys
ry ja Outokaira Tuottamhan ry.
Oulun Seudun Leader on nimennyt
hallituksensa alaisuuteen kalatalousryhmän, joka koostuu mahdollisimman laajasti alueen kalatalousalan toimijoista sekä kunnan ja Leader-yhdistyksen edustuksesta. Ryh-

män tehtävänä on päättää strategian
toteutumista varten suunnatun rahoituskehyksen käytöstä sekä sitä
kautta seurata strategian toteutumista. Kalatalousryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran 12.11.2015 ja
valitsi puheenjohtajakseen Lauri Halosen. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Timo Matinlassi.
Keskeisenä osana strategian toteutumista on alueen kalatalousalan
toimijoiden aktivointi ja neuvontatyö, alueen tarpeista nousevien hankeideoiden eteenpäin vieminen sekä
alueen toimijoiden verkostoitumisen
ja yhteistyön lisääminen. Tätä varten
Oulun Seudun Leader on käynnistämässä Kalatalouden kehittäminenhanketta (KAKE-hanke), johon palkataan työntekijä hoitamaan edellä
mainittuja tehtäviä. Työn on tarkoitus alkaa vuoden 2016 alusta.

Kalatalousryhmän jäsenet 2015-2018.

O u l u n

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Kimmo Auno, Tornio

Sampo Kangastalo, Tornio

Timo Matinlassi, Simo, varapj.

Matti Linnantie, Ii

Kari Heinikoski, Kemi

Eero Väätäjä, Ii

Lauri Halonen, Haukipudas, pj.

Unto Rekilä, Haukipudas

Marko Välimäki, Hailuoto

Juhani Ervasti, Oulu

Seppo Helanen, Liminka

Heidi Helanen, Liminka

Heikki Eskola, Raahe

Martti Rantoharju, Raahe

Harri Lahti, Kokkola

Lasse Huhtala, Kokkola

Juha Tilus, Kalajoki

Esa Pirkola, Kalajoki

Tapio Kangas, Perämeren kalatalousyht. liitto

Pasi Anttila, Perämeren kalatalousyht. liitto

Piia Karttunen, Oulun Seudun Leader

Pirjo Hongisto, Oulun Seudun Leader
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Yhteystiedot
Oulun Seudun Leader
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

toimisto@oulunseudunleader.fi
www.oulunseudunleader.fi
www.facebook.com/OulunSeudunLeader

Yhteystiedot
www.popleader.fi www.leadersuomi.fi
Lisää tietoa Leaderistä:

Tarkemmin tietoa tukimahdollisuuksista ja toiminnastamme löytyy nettisivuiltamme: www.oulunseudunleader.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto
p. 040-739 3925
pirjo.hongisto@oulunseudunleader.fi
Leader-neuvoja Piia Karttunen
p. 040-140 8220
piia.karttunen@oulunseudunleader.fi
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