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RIESKA-LEADER RY:N VUOSIKERTOMUS 2020 
 
1. TAUSTAA 
 
Rieska-Leader ry on vuonna 1996 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alu-
eensa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden or-
ganisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavieskan, Meri-
järven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. Asukkaita alueella on 
noin 50 000. 

 
Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunni-
telman. Tämä suunnitelma, tai nykyisin strategia, on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Maa- ja met-
sätalousministeriö hyväksyi 21.1.2015 Rieska-Leaderin yhdeksi Suomen 54:stä Leader-toimintaryhmästä ja 
myönsi samalla reilun 7,7 miljoonan euron suuntaa antavan rahoituksen ohjelmakaudelle 2014–2020. Vuosi 
2020 oli virallisesti ohjelmakauden viimeinen toimintavuosi, mutta kautta jatketaan siirtymäkaudella, joka 
kestää tämänhetkisen tiedon mukaan kaksi vuotta. 
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2. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2020 
 
2.1 HALLITUS 
 
Rieska-Leaderin hallituksen kokoonpanossa on ollut alun perin yksi edustaja jokaisesta alueen alkuperäisestä 
kunnasta, eli 10 varsinaista jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Alue- ja sääntömuutoksista 
huolimatta hallituksen koko on säilynyt 10-henkisenä, kun suurimmista kaupungeista (Ylivieska ja Kalajoki) 
on valittu kaksi edustajaa sekä nuorisojäsen, joka voi olla mistä kunnasta tahansa. 
Puheenjohtajana toimi edellisen vuoden tapaan Esa Erkkilä Kannuksesta. Varapuheenjohtajana oli Teijo Vi-
suri Alavieskasta. Hallituksen sihteerinä on toiminut Leader-neuvoja Heidi Pasanen (varalla Leader-neuvoja 
Asko Eerola). 
Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta: asukasedustajia 3, yhdistysedustajia 3 ja kunta-
edustajia 4. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkeintaan 3 kautta eli 
6 vuotta. 
 
Vuonna 2020 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt: 
Alavieska: Teijo Visuri, varajäsen Tenho Marjakangas, yhdistys 
Kalajoki: Katja Lahti, varajäsen Kaisa-Leena Korhonen, asukas 
Kalajoki: Alpo Puusaari, varajäsen Pekka Märsylä, kunta 
Kannus: Esa Erkkilä, varajäsen Katri Kykyri, kunta 
Merijärvi: Juho Nivala, varajäsen Miitta-Mari Nisula, yhdistys 
Oulainen: Tommi Oja, varajäsen Merja Krapu, kunta 
Sievi: Merja Ruuttula, varajäsen Piritta Huovari, kunta 
Ylivieska: Anne Harvala, Juha Ahvenjärvi, asukas 
Ylivieska: Karoliina Vaararinne, Heli Hautamäki, yhdistys 
Nuorisojäsen: Tanja Sakko (Ylivieskasta), varajäsen Eveliina Sarja (Kalajoelta), asukas 
 
Vuoden 2020 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Koronasta johtuen 
kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etänä. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa rahoitushakemuksia. 
Vuotuisessa Helmiseminaarissa (ns. strategiakokous) aiheena oli SWOT-analyysin päivitys tulevan ohjelma-
kauden Leader-ryhmäksi hakua silmällä pitäen. Aiheeseen johdatti Pohjois-Pohjanmaan muutosjohtaja Mar-
jukka Mannisen puheenvuoro alueen tulevaisuuden näkymistä. 
Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mukana hankehakijoiden aktivoimisessa, hankkeiden valmis-
telussa ja Leader-asioista tiedottamisessa. Hallituksen jäseniä on osallistunut myös maaseutuverkostopalve-
luiden järjestämiin virtuaalisiin koulutuksiin sekä Rieska-Leaderin omaan, uusien hallituksen jäsenien pereh-
dyttämiskoulutukseen. 
Hallituksen lisäksi Rieska-Leaderissä toimii johtoryhmä, johon kuuluu puheenjohtajat ja henkilöstö. Johto-
ryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnantajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuutta. Yleensä joh-
toryhmä kokoontuu ennen hallituksen kokousta valmistelemaan hallitukseen meneviä kokousasioita ja käsit-
telemään pieniä käytännön asioita. Vuoden 2020 aikana johtoryhmä kokoontui 8 kertaa.  
 
2.2 HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu viisi työntekijää. Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet 
toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa (osan vuodesta opintovapaalla), maksatusneuvoja Laura Sorvoja, Leader-
neuvojat Heidi Pasanen ja Asko Eerola (osan vuodesta osa-aikaisena, työskennellessään myös Keski-Pohjan-
maan digitukihankkeessa) sekä kv-koordinaattori Rita Kovacs. 
Työntekijöiden työ on painottunut aktivointiin, tiedottamiseen ja neuvontaan. Erityisesti sähköisen Hyrrä-
järjestelmän ja suomi.fi- tunnusten käyttöön liittyvä neuvonta niin hakuvaiheessa kuin myöhemmin maksa-
tushakemusten tekemisessäkin vaativat aikaa. Monille tuen saajille on annettu maksatukseen liittyvää oh-
jausta kädestä pitäen neuvoen ja autettu mm. liitteiden skannaamisessa. 
Leader-toimisto sijaitsee Ylivieskan torin laidalla, yhdessä YTEK yrityspalvelujen kanssa. Tilitoimistopalvelut 
ostetaan Accountor Kirjanpitopalvelut Oy:stä. Kirjanpitäjä on Mårten Niemelä ja palkanlaskija Sini Ainasoja. 
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2.3 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin koronan vuoksi vasta 9.6.2020 Uunilan maatilalla Kalajoella. Kokoukseen 
osallistui 15 henkilöä. Lisäksi kokousta oli mahdollista seurata etänä Teamsin kautta. Kevätkokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos. Sääntöjä muutettiin seuraavien pykälien osalta: 7§ 
ja 10§ (mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä sekä tilintarkastajien määrän muutos). 
Syyskokous pidettiin 11.11.2020 Lounatuulessa Ylivieskassa. Kokoukseen osallistui yhteensä 18 henkilöä, 
joista 16 paikalla ja kaksi etäyhteydellä. 
Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 195. Näistä oli henkilöjäseniä 157 ja yhteisöjäseniä 38 (joista 
kuntia 7). Jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Jäsenille lähetetään kahdesti vuodessa sähköinen jäsentiedote, 
jossa kerrotaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja kutsutaan jäsenet yhdistyksen kokouksiin. 
 
 
 
 
 
 
 
3. HANKKEET 
 
3.1 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA 2014–2020 RAHOITETUT HANKKEET 
 
Ohjelmakaudella 2014–2020 strategian mukaiset rahoituksen painopisteet ovat yrittäjyyden ja elinkeinojen 
tukeminen, yhteisöllisyys, uudet palveluratkaisut sekä viihtyisyys. Läpileikkaavina teemoina ovat kestävä ke-
hitys, innovaatiot, nuoret ja monikulttuurisuus. 
 
Vuosi 2020 oli ohjelmakauden viimeinen varsinainen toimintavuosi. Alueen toimijat olivat aktiivisia ja hake-
muksia saapui paljon. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituslinjaus, jonka mukaan ELY rahoittaa vain 
elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita, ohjaa kaikki – myös varsin suuret – yleishyödylliset kehittämis- ja in-
vestointihankkeet Leader-ryhmiin. Leader-ryhmässä hankkeet arvioidaan omien rahoituskriteerien perus-
teella, eli hallitus laittaa hankkeet paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten ne toteuttavat paikallista 
strategiaa ja millaisia tulostavoitteita niillä on. Hakemusten runsaus ja rajallinen rahoituskehys pakottavat 
siis jättämään todella hyviäkin hankkeita ilman tukea. Hieman helpotusta tilanteeseen saatiin, kun palautuvat 
varat saatiin uudelleen sidottaviksi. Palautuvat varat ovat peruuntuneista ja päättyneistä, alitoteutuneista 
hankkeista käyttämättä jääneitä rahoja. 
Vuonna 2020 hankkeita (hanketuet ja yritystuet) rahoitettiin hallituksen päätöksillä yhteensä 43 kpl ja koko 
kaudella 31.12.2020 mennessä 243 kpl (joista 4 on peruuntunut viranomaispäätöksen saannin jälkeen). Hank-
keet jakautuivat Rieska-Leaderin strategisten painopisteiden mukaan seuraavasti: 

painopiste 
hanketuet 

2020 / kumulatiivinen 
yritystuet 

2020 / kumulatiivinen 
% 

yrittäjyyden ja elinkeinojen 
edistäminen 

3 26 20 84 45 

yhteisöllisyyden tukeminen 12 87   36 

uudet palvelutuotannon 
mallit 

3 9   4 

alueen vetovoimaisuuden 
vahvistaminen 

5 37   15 

 
Ja rahaa niihin on sidottu (€): 
 

yksityinen rahoitus 4 436 935 

julkinen tuki 7 837 716 

EU 3 291 841 
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MMM 2 975 353 

kunnat 1 570 522 

Yhteensä 12 274 651 

 
Hankkeen keskikoko oli 51 400 € ja keskimääräinen tuki 32 800 € (64 %). 
 
Yritystukia hallituksen myönteisistä päätöksistä on 20 kpl (koko kaudella 84) ja hanketukia 23 kpl (159). Han-
ketuista alueiden välisiä rahoitettiin 4 kpl (38) ja kansainvälisiä 2 kpl (7). Alueiden välisistä hankkeista 28 
Rieska-Leader on päärahoittaja. 
Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat alueen seitsemän kunnan kesken seuraavasti 
(huomioitu peruuntuneet): 

kunta hankkeita 2015–2020 yhteishankkeet, joissa 2015–2019 

Alavieska 12 25 

Kalajoki 53 33 

Kannus 30 28 

Merijärvi 10 21 

Oulainen 28 23 

Sievi 17 28 

Ylivieska 51 29 

kuntien yhteisiä 38  

yhteensä 239  

 
Liitteessä 2 hallituksen 2015–2020 tekemät myönteiset päätökset. 
 
3.2 ESIMERKKEJÄ RAHOITETUISTA HANKKEISTA 
 
Yritysten tuet olivat joko investointeja (toimitilan rakentaminen / korjaus, kone- ja laitehankinnat) tai perus-
tamistuen kokeilutoimenpiteitä. Varsinaista perustamistukea on myönnetty vain yhdelle yritykselle, koska 
sen hyväksyttävät toimenpiteet ovat niin tulkinnanvaraisia ja häilyviä, ettei niitä juurikaan ole uskallettu suo-
sitella yrittäjille. Esimerkki yritystuesta: 
 
KALASTUS/ELÄMYSMATKAILUTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 
Hakija: Heavy Metal Consultation Oy, Kalajoki 
Toteutusaika: 7.2.2020–6.2.2022 
Investointien kustannukset: 140 000 €, johon tukea 35 % 
 
Metallialalla pitkään toiminut yritys aloitti uuden liiketoiminnan matkailupalvelujen tuottajana Kalajoen 
Hiekkasärkkien alueella. Leader-tuella hankittiin ja varusteltiin vene, joka mahdollistaa kalastus- ja 
hyljesafarien, saaristoretkien ja venetaksipalvelujen järjestämisen matkailijaryhmille. 
 

Tällaisille palveluille on matkailualueella 
kysyntää, ja ohjelmapaketteja sekä niiden 
markkinointia tullaan tekemään yhdessä muiden 
alueen toimijoiden kanssa.  
Palveluista lisää facebook.com/seakalajoki 
 
 
Hanketukiin kuuluvat yleishyödylliset 
investoinnit ja kehittämishankkeet, koulutus- ja 
tiedonvälityshankkeet sekä 
yhteistyötoimenpiteet. Rahoitetut investoinnit 
ovat olleet yhteisiä harrastuspaikkoja tai 
pienimuotoista infraa. Yhdistykset ja muut 
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yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, kokeilleet uusia toimia ja tehneet erilaisia 
selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla. Yhteistyötoimenpiteinä on rahoitettu useita 
yritysryhmähankkeita.   
 
 
 
Esimerkki yleishyödyllisestä investointihankkeesta: KATSOMO 

Hakija: Kannuksen Ura ry, Kannus 
Toteutusaika: 1.2.2020 – 30.6.2021 
Rakentamisen kustannusarvio: 198 386 €, johon tukea 50 %.  
 
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Kannuksen pesäpallokentälle katettu 
katsomo sekä kuuluttamo- ja kioskitilat. Katsomo saatiin valmiiksi 
ennätysajassa ja katon alle mahtuu nyt 250 istujaa. Kuuluttamo saatiin myös 
tehtyä ja kioskin olosuhteet elintarvikemääräyksien mukaisiksi. Toimiva 
katsomo kioskeineen ja kuuluttamoineen nähdään myös alueen imagon 
nostajana ja vetovoimatekijänä.  
 
 
 
 

 
Esimerkki yleishyödyllisestä kehittämishankkeesta: ETSIVÄ VANHUSTYÖ 
Hakija: Yhteisestä Ovesta ry, Ylivieska 
Toteutusaika: 1.10.2018–28.2.2021 
Kustannusarvio: 57 602 €, johon tukea 80%. 
 
Hankkeessa sovellettiin etsivän nuorisotyön 
periaatteita vanhustyöhön. Palkattu työntekijä 
suunnitteli ja pilotoi vanhuksiin kohdistuvaa 
etsivää ja löytävää vanhustyötä yhteistyössä 
muiden tahon kanssa. Kohderyhmänä oli kotona 
asuvat, yksinäisyyttä kokevat ja 
syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset. Yhteisenä 
kohtaamispaikkana toimi Tuokiotupa (kuvassa), 
mutta toimintaa laajennettiin myös sen 
ulkopuolelle rekrytoimalla ja kouluttamalla 
uusia vapaaehtoisia ystävätoimintaan esim. keskustelu- tai ulkoilukavereiksi. 
 
 
3.3 YHDISTYKSEN OMAT HANKKEET 
 
Vuoden 2020 aikana Rieska-Leader toteutti seuraavia omia hankkeita: 
 
Toimintaraha2: 
Kehittämissuunnitelmansa mukaisesti toimintaryhmä on aktivoinut ja innostanut paikallisia toimijoita sekä 
rahoittanut paikallisia ja alueellisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Toimintaa on ohjannut 
kolmikantaperiaatteen mukaisesti muodostettu Leader-hallitus, ja toteutuksesta sekä hallinnosta ovat vas-
tanneet palkatut toimihenkilöt. Toimihenkilöt ovat neuvoneet ja ohjanneet hankkeiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa, valmistelleet rahoitusesityksiä, neuvotelleet eri sidosryhmien kanssa ja seuranneet hankkeiden 
toteutumista sekä Leader-toimintatavan realisoitumista. Vuonna 2020 pääpaino on ollut hakijoiden neuvon-
nassa - erityisesti sähköiseen haku- ja maksatusjärjestelmään liittyen. Varsinaista hakijoiden aktivointia ei ole 
juurikaan tehty, sillä hakemuksia ja uusia hakijoita on ollut varsin runsaasti. 
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Toimintarahalla palkattuina yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa ja 
maksatusneuvoja Laura Sorvoja sekä Leader-neuvojat Heidi Pasanen ja Asko Eerola. Jokainen on lisäksi käyt-
tänyt työaikaansa vaihtelevan määrän yhdistyksen omiin hankkeisiin. 
Toimintarahalla toteutetun Leader-hallinnon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat yhteensä noin 169 
000 €. 
 
 
Sähköiset myyntikanavat kalan suoramyynnissä -valmennus: 
Rieska-Leader toteutti 2018–2020 kalastajille suunnatun koulutushankkeen Perämeren rannikkoalueella. 
Hankkeessa kannustettiin Perämeren rannikkoalueen kalastajia suoramyyntiin lähiruokaperiaatteella. Myyn-
nissä ja markkinoinnissa hyödynnettiin mm. sosiaalista mediaa, jonka käyttöä hankkeen koulutustilaisuuk-
sissa opeteltiin. Tavoitteena oli, että kalastajat saavat tuotteilleen parempaa katetta. Hanke päättyi syys-
kuussa 2020. Hankkeen kustannusarvio oli 70 000 € ja sen käytännön toteutuksesta vastasi Leader-neuvoja 
Asko Eerola.  
 
Youth Board and Youth Manifesto -hanke: 
Skotlannin Cairngormsin sekä Keskipiste-Leaderin ja Ravakan hankkeissa kehitettiin nuorisotyöryhmien ja 
Nuoriso Leader -toimintaa. Teknisesti jokaisella suomalaisella ryhmällä oli oma hanke skottien kanssa, mutta 
hankkeiden välillä tehdiin vahvaa yhteistyötä. Hankkeen toteutuksesta vastasisi kv-koordinaattori Rita Kovacs 
ja sen kustannukset vuonna 2020 olivat noin 14 000 €. Hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. 
 
FUEL -hanke: 
Kansainvälistymiseen aktivoimista ja nuorten toiminnan kehittämistä tehtiin Keskipiste-Leaderin kanssa yh-
teisellä FUEL -hankkeella. Hanke aloitettiin syksyllä 2017 ja sitä hallinnoi Keskipiste-Leader. Rita Kovács teki 
kansainvälistämistä molempien Leader-ryhmien alueella ja Anu Suotula kehitti nuorisotyöryhmien toimintaa 
molemmilla alueilla. Hanke päättyi syyskuussa 2020 ja sen kustannukset viime vuonna olivat noin 16 200 €. 
 
Rural world -hanke: 
FUEL -hankkeessa aloitettua kansainvälistymisen ja nuorten toiminnan aktivointia jatkettiin omalla Rural 
World -hankkeella. Hankkeen toteutuksesta vastaa Rita Kovács ja sen kustannukset olivat noin 8 200 €. 
 
Innocrafts -hanke: 
Kansainvälinen käsityötaitojen rikastuttamishanke, jota toteutetaan yhdessä Taito Keski-Pohjanmaa ry:n ja 
Keskipiste-Leaderin kanssa. Yhteistyökumppaneina on lisäksi kaksi Leader-ryhmää Irlannista.  Hankkeen kus-
tannukset Rieska-Leaderin osalta vuonna 2020 olivat noin 700 €. Koronaepidemia hankaloitti merkittävästi 
hankkeen toteuttamista. 
 
Youthful heritage -hanke: 
Kansainvälinen hanke, jolla etsitään uusia menetelmiä kulttuuriperinteiden uudistamiseksi ja siirtämiseksi 
nuorille. Hankkeessa on mukana yhteistyökumppanit Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. Rieska-Leader on 
hankkeen hallinnoija, mutta käytännön toteutuksesta vastaa tuensiirrolla Keski-Pohjanmaan maakuntamu-
seo. Hankkeen kulut 2020 Rieska-Leaderin osalta olivat noin 2 000 €. 
 
Digiä ja taloutta -hanke: 
Kehittämishanke, jolla edistetään alueen toimijoiden digitaitoja sekä hankkeiden taloushallinnon osaamista. 
Hankkeen toteutuksesta vastaavat Rieska-Leaderin työntekijät. Hankkeen kustannukset 2020 olivat noin 
4 000 €.  
 
My Sustainable Future -hanke: 
Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke. Hankkeessa Raution ja Romanian Transilvanian partiolaiset miettivät 
kulutustottumuksiaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Kustannukset 7 900 €. 
 
 
3.4 PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2015–2020 
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Perämeren rannikkoalueen kalatalousstrategiaa toteutetaan edelliskauden tapaan. Mukana on 13 kuntaa 
kuuden eri Leader-ryhmän alueelta, Rieska-Leaderin alueelta siinä on mukana Kalajoki. Strategian hallinnoin-
tivastuu on Oulun Seudun Leaderillä ja rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta (EMKR) ja kun-
nilta. Vuonna 2020 rahoitettiin yksi hanke Kalajoelle (koko ohjelmakaudella Rieskan alueelle niitä on rahoi-
tettu yhteensä 10 kpl).  
 
3.5 NUORISO LEADER, YHTEISÖ-LEADER JA BISNES-LEADER 
 
Nuoriso Leader: 
Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä painopistealueena ovat nuoret. Siksi Rieska-Leader aloitti (sa-
maan aikaan Keskipiste-Leaderin kanssa) vuonna 2010 Nuoriso Leader -rahoituksen. Rahoituksella tuetaan 
13–25 -vuotiaiden nuorten ryhmien omia hankkeita: Tukea myönnetään 100–500 € helpolla haulla. Haku on 
koko ajan avoin. Hakemukset käsitellään nuorisotyöryhmässä jaksotetusti, neljä kertaa vuodessa. 
Vuoden 2020 aikana Nuoriso Leader -tukea myönnettiin 5 nuorten ryhmälle (2015–2020 yhteensä 131 kpl). 
Korona-aika näkyi hankkeiden poikkeuksellisen alhaisena määränä, ja kaikki kohdistuivat harrastusvälineiden 
hankintaan, koska tapahtumia ei käytännössä voitu järjestää. Vuonna 2020 tukea myönnettiin 2 260 €. Raha 
tulee alueen kunnilta, eikä mukana ole maaseuturahaston tai valtion rahaa. Vuonna 2020 Nuoriso Leader 
täytti 10 vuotta, mutta juhlatapahtumaa ei voitu järjestää. Sen sijaan somessa järjestettiin kilpailu nuorille ja 
esiteltiin Nuoriso Leader -hankkeita kautta aikojen.  Vuoden 2020 Nuoriso Leader -hankkeeksi valittiin kau-
pallisen alan opiskelijoiden hanke yhteisten tilojen viihtyisyyden parantamiseksi (Oulainen). 
 
Yhteisö-Leader: 
Vuonna 2017 Rieska-Leaderin hallitus päätti ottaa käyttöön yhdistysten pienten hankkeiden rahoitusvälineen 
Yhteisö-Leaderin. Tukea myönnetään 50 % 100–500 euroa helpolla, kolme kertaa vuodessa tapahtuvalla ha-
kumenettelyllä ja kevyellä byrokratialla. Vuonna 2020 tukea myönnettiin 10 hakemukseen yhteensä 3 400 €. 
Vuosina 2017–2020 Yhteisö-Leader -tukea on myönnetty 45 yhteisöjen projektiin. 
 
Bisnes-Leader: 
Yritysten pieniin kehittämis- ja investointitarpeisiin vastataan Bisnes-Leaderillä, joka otettiin käyttöön ke-
väällä 2017. Yritysten pieniin investointeihin myönnetään tukea 35 % ja kehittämiseen 50 % 100–1 000 euroa 
samoilla ehdoilla kuin varsinaistakin Leader-tukea. Haku on sähköinen ja jatkuva. Vuonna 2020 Bisnes-Leader 
-tukea myönnettiin 14 yritykselle (9 003 €). Vuosina 2017–2020 Bisnes-Leader -tukea on myönnetty 65 yri-
tysprojektille. 
 
Liitteessä 3 vuonna 2020 rahoitetut Nuoriso Leader, Yhteisö-Leader ja Bisnes-Leader -tuet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SAAVUTETUT TULOKSET 
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Rieska-Leaderin kehittämisstrategian 2014–2020 määrällisiksi tuotostavoitteiksi on asetettu seuraavaa: 

 tavoite tilanne 12/2020 

Käsitellyt hankkeet, kpl (sis. peruuntuneet ja kielteiset) 560 502 

Myönnetyt Maaseuturahasto / Omarahoitteiset 280 / 280 238 / 241 

Maaseuturahaston yritystuet 150 137 

- suorien yritystukien saajat  84 

- yritysryhmissä mukana olevat  62 

Maaseuturahaston yleishyödylliset hankkeet 130 161 

- joista investointeja 60 69 

- joista kansainvälisiä 10 7 

- joista teemahankkeita 4 0 

- joista nuorten omia / nuoriin kohdistuvia 20 29 

Kaikista tukien saajista uusia hanketoteuttajia 40 126 

Muiden rahastojen hankkeet 10 10 

- Erasmus+ / rakennerahastot 7 / 3 9 / 1 

Tiedotus- ja aktivointitilaisuudet 200 118 

- joista itse järjestettyjä 100 32 

- osallistuminen toisten järjestämiin 100 86 

- joissa osallistujia yhteensä 3 000 8 789 

Koulutustilaisuudet 20 5 

Viestintätoimet (lehtijutut, lehdet, esitteet, ym.) 700 770 

Yhdistyksen jäsenmäärä 300 195 

 
Rieska-Leaderin kehittämisstrategiassa 2014–2020 esitettyjen määrällisten tulostavoitteiden seuranta on 
hankalaa, koska viralliset seurantatiedot mittaavat eri asioita. Tämä ei ollut tiedossa strategiaa tehtäessä. 
Määrällisten tulostavoitteiden toteuma 31.12.2020: 

 tavoite tilanne 12/2020 

Uusia yrityksiä, kpl 40 19 

- joista naisyrityksiä / nuorten yrityksiä 20 / 5 9 / 0 

Uusien ja säilyneiden työpaikkojen määrä, htv 90 114 

Hankkeen aikana työllistyneitä, htv 50 65,92 

Uusia tuotteita / palveluita, kpl 20 / 20 16 / 41 

Hankkeiden tilaisuuksiin osallistujia, kpl 15 000 87 767 

Hankkeissa tehtäviin talkootöihin osallistujia / tunteja 1 000 / 10 000 ? / 51 473 

Tehtyjä kylä-, hyvinvointi-, turvallisuus-, ympäristö-, ym. suunni-
telmia, kpl 

50 164 

Uusia tai uudistettuja tapahtumia 20 13 

Kansainvälisissä hankkeissa mukana olevia toimijatahoja, kpl 20 24 

EVS-nuoria alueella, kpl 5 18 

 
Kehystarkistusta varten on määritelty kolme strategista tavoitetta: 

Nuoriin kohdistuvat ja nuorten omat hankkeet 210 165 

Yhteistyöhankkeissa ja -verkostoissa mukana olevien yritysten 
määrä 

200 265 

Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta edistävät tapahtumat 60 49 

 
 
 
 
 
 
5. TIEDOTUS, AKTIVOINTI JA KOULUTUS 
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Ennen koronaepidemian alkamista ehdittiin järjestää muutamia perinteisiä tilaisuuksia, jonka jälkeen akti-
vointitoimenpiteet siirtyivät virtuaalisiksi. Leader-toiminnasta ja maaseuturahoituksesta kerrottiin yhteensä 
32 eri tilaisuudessa, joiden osallistujamääristä ei ole tarkkoja tietoja, mutta arvio on noin 300 henkilöä. 
Uusille hallituksen jäsenille pidettiin perehdyttämiskoulutus toimistolla. Työntekijät ja hallituksen jäsenet 
ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeriön virtuaalisiin koulutuksiin. Opintomatkoja 2020 ei järjes-
tetty. 
Leader-hankkeista ja / tai Rieska-Leader ry:n toiminnasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2020 paikallislehdissä 
vähintään 100 kpl (= Leader-toimiston keräämät leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Rieska-Leaderin 
nettisivuilla kävi vuoden aikana 9 896 vierailijaa ja Facebookissa sekä Instagramissa oli vuoden lopussa yh-
teensä 1 160 seuraajaa. Yhdistyksen jäsentiedottaminen hoidettiin kaksi kertaa vuodessa ilmestyneellä säh-
köisellä jäsenkirjeellä. Muussa tiedottamisessa on keskitytty nettisivujen, Facebookin ja Instagramin päivit-
tämiseen. 
Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä tiedostussivusto Popikkia on päivitetty 
(www.popikki.fi). Myös maakunnan yhteinen Nuoriso Leader -sivusto on ollut aktiivisessa käytössä 
(www.nuorisoleader.fi).  Loppuvuonna aloitettiin uusien nettisivujen suunnittelu yhdessä maakunnan kaik-
kien Leader-ryhmien kanssa. 
 
2020 aloitettiin oma Digiä ja taloutta -hanke, jolla kannustetaan ja neuvotaan alueen toimijoita digitaalisten 
palveluiden käyttöön. Korona vaikeutti tämänkin hankkeen toteutusta. Vertaisauditointia jatkettiin Suupoh-
jan Leader-yhdistyksen kanssa – aiheena uuden kauden kehittämisstrategia. Hallituksen jäsenet ja työntekijät 
ovat osallistuneet virtuaalisiin valtakunnallisiin koulutuksiin. Henkilöstöä on myös kannustettu omaehtoiseen 
kouluttautumiseen. Kehityskeskusteluissa on käyty läpi jokaisen työntekijän kehittämistarpeita, ja niitä on 
mahdollisuuksien mukaan edistetty. Johtoryhmän kokouksissa kehittämisasioita pohditaan toki muulloinkin 
 
6. YHTEISTYÖ 
 
Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä (han-
ketoiminta, opintomatkat ja muu kehittäminen) on tehty Keskipiste-Leaderin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan 
Leader-ryhmillä on yhteisiä, koko maakunnan kattavia hankkeita. Perämeren rannikon toimintaryhmien 
kanssa toteutetaan yhteistä kalatalousstrategiaa. 
Paikallisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuksen, kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Rieska-Leade-
rillä on edustajat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman työryhmissä sekä useissa maakunnallisten hankkei-
den ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on ollut Keski-Pohjanmaan MYR:n varajäsenenä. Rieska-Leaderin yh-
teistyökumppaneina ovat olleet myös kunnat, seutukunnat, molemmat maakuntaliitot sekä lukuisat maa-
kunnalliset hankkeet. 
Rieska-Leader on yhtenä päätoimijana mukana Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa. Vuonna 2008 pe-
rustetussa maaseututoimijoiden vapaamuotoisessa verkostossa on mukana toimintaryhmien ja kylien lisäksi 
Maaseudun sivistysliitto, ProAgria, 4H-piiri, MTK ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Se kokoontuu pari kertaa 
vuodessa. Rieska-Leader on yhtenä sopimuskumppanina seudullisten yrityspalveluiden (SeutuYPP) toteutta-
misessa. 
Valtakunnantason yhteistyötä on tehty Leader-asiamiehen ja verkostoyksikön johdolla. Suomen kaikki 54 
Leader-ryhmää ovat sitoutuneet ostamaan valtakunnallisen Leader-asiamiehen palveluita Suomen kylät 
ry:ltä. Ostopalvelun kustannukset katetaan toimintarahalla. 
Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto palkkasi Leader-neuvoja Asko Eerolan toteuttamaan Digituki -hanketta 
osa-aikaisella työpanoksella. Edellisen vuoden vastaava toiminta Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa toteutet-
tiin ostopalveluna.  
 
 
7. KANSAINVÄLISTYMINEN 
 
Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Varsinaisten kan-
sainvälisten hankkeiden lisäksi pyritään tekemään ns. kotikansainvälistymistä eli edistämään monikulttuu-
rista toimintaa alueen omilla resursseilla. 
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Kansainvälistymiseen aktivointia tehtiin Keskipiste-Leaderin kanssa yhteisellä FUEL -hankkeella ja sen päätyt-
tyä omalla Rural world- hankkeella. Varsinaisia kv-hankkeita on rahoitettu seitsemän ja lisäksi on kaksi han-
ketta, joissa on kumppanit ulkomailta, mutta ei varsinaista kahdenvälistä Leader-rahoitteista hanketta. Ns. 
TNC-hankkeita (transnational co-operation) on siis seitsemän, joista kolmessa Rieska-Leader toimii hankkeen 
hallinnoijana. 
Neljä hanketta - IIRA (Immigrant integration to rural areas), ANE -hanke (Activity – Nature – Entrepreneur-
ship), Youth Board and Youth Manifesto sekä Spot On! -teatterihanke - ovat jo päättyneet. Uusimmasta kv-
hankkeesta (Fresh and local food) tehtiin hallituksen päätös loppuvuonna 2020, mutta hankkeen lopullisen 
päätöksen kanssa odotellaan vielä koronaepidemian vaikutuksia. 
 
Käynnissä on varsinaisesti kaksi hanketta: Innocrafts ja Youthful Heritage.  
 
Innocrafts -hanke keskittyy käsityöyrittäjyyden kehittämiseen Irlannin Westmeath Community Development 
ja Offaly Local Development Companyn kanssa. Hanketta hallinnoi Taito Keski-Pohjanmaa ry ja Rieska-Leader 
on hankkeessa osatoteuttajana 
 
Youthful Heritage -hankkeessa etsitään uusia tapoja nuorten osallistamiseksi oman kulttuuriperinnön ylläpi-
tämiseen ja uudistamiseen. Mukana on useita Leader-ryhmiä Suomesta, Puolasta ja Romaniasta. Suomen 
puolella käytännön toteutuksen hoitaa pääosin Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, mutta Rieska-Leaderin 
kv-koordinaattori vastaa tietystä hankkeen toimenpiteistä. 
 
Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -ohjelmaosiosta on saatu rahoitusta ESC-toimintaan (Euroopan Solidaa-
risuusjoukot). Alueella oli nuoria vapaaehtoisia Espanjasta, Ranskasta ja Saksasta yhdistyksissä ja oppilaitok-
sissa. Koronapandemia häiritsi vapaaehtoisten työskentelyä ja osa joutui keskeyttämään työnsä Suomessa. 
 
 
8. YLEISESTI TOIMINNASTA 
 
Vuosi 2020 oli ohjelmakauden viimeinen vuosi. Alueen toimijat – niin yritykset kuin yhdistyksetkin – jättivät 
innokkaasti rahoitushakemuksia. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että monet uudet hakijat uskaltautuivat 
kehittämään toimintaansa. Tähän mennessä yli puolet hakijoista on ollut uusia eli hakenut rahoitusta ensim-
mäistä kertaa. Ilman Rieska-Leaderin toimintaa ja paikallisiin hankkeisiin myönnettyä rahoitusta lähes kaikki 
yleishyödylliset kehittämishankkeet olisivat jääneet toteuttamatta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on teh-
nyt tiukat rahoituslinjaukset ja suuntaa rahoituksensa vain laajoihin elinkeinollisuutta edistäviin hankkeisiin 
ja yritystukiin. Aidot yleishyödylliset hankkeet voivat siis toteutua vain Leader-tuella. 
 
Myös maaseudun mikroyritykset jäisivät käytännössä tukijärjestelmän ulkopuolelle ilman Leaderiä. Us-
komme, että erityisesti Leader-ryhmän antama rohkaisu ja hakujärjestelmän käyttöön liittyvä lähineuvonta 
ovat mahdollistaneet uudet hakijat ja pienemmätkin hankkeet. Kokemuksesta voidaan sanoa, että ilman Lea-
deriä maaseudun kehittämistä tekisivät vain suuret ammattimaiset hakijat suurilla hankkeilla – pääosin vailla 
ruohonjuuritason kytkentää.  
 
Osana toiminnan laadun kehittämistä on otettu käyttöön oma asiakaspalautejärjestelmä, jolla kysytään tu-
ensaajien kokemuksia myöntö- ja maksuprosesseista ja muutoinkin näkemyksiä Rieska-Leaderin toiminnasta. 
Oman toiminnan jatkuva arviointi ja sen perusteella tehtävät muutokset ovat laatutyön kulmakivi. 
 
Yritysten tukemiseen tarkoitettu suppea kehittämisvälinevalikoima on romahduttanut yritystukien määrän. 
Aiempina ohjelmakausina Rieska-Leaderin myöntämistä tuista on kappalemääräisesti enemmistö ollut yri-
tystukia. Nyt yritystukien hakijamäärä on noin kolmannes. Jos mukaan lasketaan yritysryhmissä mukana ole-
vat, nousee määrä lähes puoleen. Yrityksien kehittämistä yritetäänkin edistää yritysryhmähankkeilla, joiden 
rahoittamisesta on jo saatu hyviä tuloksia. Lisäksi oma rahoitussysteemi pienille hankkeille ja yrityksille tuo 
uusia hakijoita ja tuloksia. 
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9. YHTEYSTIEDOT 
 
Toimisto: Rieska-Leader ry 
PL 84 (Torikatu 3) 
84101 Ylivieska 
www.rieskaleader.fi 
www.popleader.fi 
www.popikki.fi 
 
toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa 
puh. 040 553 7209 
email: kirsti.oulasmaa@rieskaleader.fi 
 
Leader-neuvoja (yritykset) Heidi Pasanen 
puh. 044 342 5425 
email: heidi.pasanen@rieskaleader.fi 
 
maksatusneuvoja Laura Sorvoja 
puh. 044 755 8877 
email: laura.sorvoja@rieskaleader.fi 
 
Leader-neuvoja (yhteisöt) Asko Eerola 
puh. 044 772 7877 
email: asko.eerola@rieskaleader.fi 
 
kv-koordinaattori Rita Kovacs 
puh. 044 761 8300 
email: rita.kovacs@rieskaleader.fi 
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Liite 1: Tuloslaskelma ja tase 
 
RIESKA-LEADER RY 
 
TULOSLASKELMA 2019 2018 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
Tuotot 
 rahoitus MMM (EU+valtio) 252 451 247 878 
 rahoitus kunnat 69 080 179 906 
 muut rahoitukset 53 155 22 918 
 jäsenmaksut 0 3 070 
 kuntien hankerahoitus 211 454 199 606 
 muut tuotot 2 409 3 584 
Tuotot yhteensä 588 549 683 962 
 
Kulut 
 henkilöstökulut -200 213 -240 641 
 toimistokulut -39 103 -42 584 
 ostopalvelut -14 542 -13 018 
 matkakulut -58 720 -42 976 
 muut kulut -11 482 -32 821 
 kuntarahamaksatukset -223 581 -289 208 
 omat rahoitukset (NL, YL, BL) -30 452 -22 608 
Kulut yhteensä -578 093 -683 856 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 10 456 106 
 
 
RAHOITUSTOIMINTA 
 
Korkotuotot 0 0 
Korkokulut 0 -12 
 
RAHOITUSTOIMINTA 0 -12 
 
 
Tilikauden tulos 10 456 94 
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RIESKA-LEADER RY 
 
TASE  31.12.2019 31.12.2018 
 
VASTAAVAA 
 lyhytaikaiset saamiset 256 712 282 477 
 rahat ja pankkisaamiset 62 946 3 806 
 
Vastaavaa yhteensä 319 658 286 283 
 
 
 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
 ed. tilikauden ylijäämä 27 755 27 661 
 tilikauden ylijäämä 10 456 94 
Oma pääoma yhteensä 38 211 27 755 
 
Vieras pääoma 
Lyhytaikainen 
 ostovelat 1 791 6 723 
 muut velat 3 065 3 910 
 siirtovelat 276 591 247 895 
Vieras pääoma yhteensä 281 447 258 528 
 
Vastattavaa yhteensä 319 658 286 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
Rieska-Leader ry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2: Rahoitetut hankkeet 2015–2020 (vuonna 2020 rahoitetut lihavoitu) 
 

hakija hanke kunta kuvaus 

Kähtävän kyläyhdistys ry Kehittyvä Kähtävä Alavieska Liikunta- ja vapaa-ajanalueiden 
rakentaminen ja kunnostus 

Alavieskan kunta Alavieskan kunnan omista-
mien museoiden kehittämi-
nen, esiselvitys 

Alavieska Selvitetään Alavieskan kahden 
museorakennuksen kunto ja mah-
dolliset remonttitarpeet sekä teh-
dään museoiden toimintasuunni-
telma. 

Alavieskan kunta Museokohteiden kunnostami-
nen 

Alavieska Museoiden kunnostus yhdessä 
yhdistyksien kanssa 

Alavieskan Viri ry Virin ilma-vesi-lämpöpumppu Alavieska Urheilutalon energiaa säästävä in-
vestointi 

Alavieskan Viri ry Lukitusjärjestelmän muutos Alavieska Lukitusjärjestelmän sähköistämi-
nen 

Alavieskan Viri ry Alavieskan Virin kiinteistöjen 
energiatehokkuuden paranta-
minen 

Alavieska Lämmöneristyksen parantaminen 
ja ilmalämpöpumppujen hankki-
minen 

Teatteri Valo ry Teatteri valon kehittämis-
hanke 

Alavieska Kesäteatterin esiintymislavan 
kattaminen ja muut kehittämis-
toimet 

Suomen Energianeuvonta Oy Kotimaisesta kansainväliseksi 
toimijaksi 

Alavieska Kokeilutuki 

Breathe Mobile Solutions Oy Ensihoidon mobiilisimulaatto-
rin graafinen suunnittelu ja vi-
suaalisen ilmeen toteutus 

Alavieska Yrityksen perustamistuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lounasravintolan investoinnit Alavieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Valkosipulin jatkojalostus Alavieska Yritysinvestointi 

Tapu Oy Koneinvestointi ja tilojen 
muutostyöt 

Alavieska Yritysinvestointi 

Kalajoen kaupunki Ventelän talo Kalajoki Ventelän talon kunnostus 

Kalajoen yrittäjät ry Keskustan isäntähanke Kalajoki Kalajoen keskusta-alueen kehittä-
minen. 

Kalajoen yrittäjät ry Yrittäjien investointihanke Kalajoki Torikojujen ja teemavalojen han-
kinta liittyen Keskustan isäntä-
hankkeeseen. 

JEDU / Artema Ympäristön luova kehittämi-
nen yhteisöllisin ja opetuksel-
lisin menetelmin 

Kalajoki Edistetään ympäristön viihtyi-
syyttä, vahvistetaan yhteisölli-
syyttä ja kehitetään menetelmiä 
piha- ja viherrakennusalan ope-
tuksen sekä talkootyön johtami-
seen. 

Kalajokilaakson USA Cars ry Kiihdytyspäivät 2030 Kalajoki Ajanottolaitteiston hankinta 

Metsähallitus Rahjan ja Vihaslahden luonto-
kohteet kuntoon, suunnittelu-
hanke 

Kalajoki Suunnitellaan merenrannan luon-
tokohteiden opasteita jne. 
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Metsähallitus Rahjan ja Vihaslahden luonto-
kohteet kuntoon, investointi-
hanke 

Kalajoki Rakennetaan lintutorni, kunnos-
tetaan satamaa ym. 

Kalajoen Etelänkylän jako- ja ka-
lastuskunta 

Virkistyskalastuksen kehittä-
minen Kalajoessa 

Kalajoki Rakennetaan katokset kalastus-
paikoille ja parannetaan opasteita 
kohteisiin 

Himangan Urheilijat ry Pernun hiihtomaja Kalajoki Kunnostetaan hiihtomajaa ja va-
rustetaan se myös liikuntarajoit-
teisten käyttöön 

Himangan Roima ry Roiman talon kunnostus Kalajoki Kunnostetaan urheiluseuran taloa 
monikäyttöisemmäksi 

Suomen Sukututkimusseura ry Omat juuret Kalajoki, Ai-
sapari 

Alueiden välinen hanke, jossa ke-
hitetään uusia välineitä sukututki-
mukseen 

Golden Beach Disc Golfers ry Hiihtomajan frisbeegolfrata Kalajoki Rakennetaan frisbeegolf-rata 

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhalli, vol 1 Kalajoki Himangan urheiluhallin kunnosta-
minen 

Voimaa kokemuksesta ry PääAsia -hanke Kalajoki Uuden yhdistyksen toiminnan 
käynnistäminen 

Kalajoen kaupunki Nuoret taitajat lavalla Kalajoki Nuorten musikaalin järjestäminen 

Kalajoen yrittäjät ry Keskustan isäntähanke 2 Kalajoki Kalajoen keskusta-alueen kehittä-
mishankkeen jatko 

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhalli, vol 2 Kalajoki Himangan urheiluhallin jatkokun-
nostaminen 

Tractor Pulling Team ry Tractor Pulling -rata Kalajoki Tractor pulling -radan rakentami-
nen Kalajoelle 

Kalajoen yrittäjät ry Keskustojen kehittäminen Kalajoki Kehitetään Kalajoen, Himangan ja 
Raution keskustoja yhteisillä ta-
pahtumilla ym. 

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhallin moni-
toimitilan käyttömukavuuden 
parantaminen 

Kalajoki Uudistetaan urheiluhallin wc-tilat 
sekä keittiön ja kokoustilojen il-
manvaihto 

Voimistelu- ja urheiluseura Hi-
mangan Roima ry 

Himangan Roima - painon-
nosto ja kuntonyrkkeily 

Kalajoki Hankitaan harjoitusvälineitä ja sa-
neerataan harjoitustila 

Pahkala-Pernu Kyläyhdistys ry Pahkalan kylätalon (entinen 
koulu) lämmitysjärjestelmän 
muuttaminen 

Kalajoki Päivitetään lämmitysjärjestelmä 
kalliista öljylämmityksestä ekolo-
giseen maalämpöön 

Tanssi-ilmaisuryhmä AeroDance 
ry 

AeroDance Tanssisali Kalajoki Uusien tilojen kalustaminen ja 
tarvikehankinnat 

Kalajoen Junkkarit ry Ensilumen olosuhteiden ke-
hittäminen 

Kalajoki Testataan erilaisia lumen säilön-
tämenetelmiä hiihtokauden pi-
dentämistä varten 

Kalajoen kaupunki Digitaalisen palvelukokonai-
suuden kehittäminen 

Kalajoki Yritysryhmähanke yritysten digi-
taalisten palvelujen kehittä-
miseksi 

Himangan Kekolahden kalasa-
tama 

Pohjanpään jakokunnan yh-
teisalueet 

Kalajoki Kalasataman laitureiden ja pai-
koitusalueen rakentaminen 

Himangan Urheilijat ry Urheiluhallin peseytymistilat Kalajoki Uudistetaan urheiluhallin pesey-
tymistilat ja pukuhuoneet 

Voimistelu- ja urheiluseura Hi-
mangan Roima ry 

Voimailujaoston toiminnan 
kehittäminen 

Kalajoki Hankitaan tatami ja urheiluväli-
neitä 

Himangan Kasviskuivaus Oy Yrityksen investointi Kalajoki Yritysinvestointi 

Kievarila Kissankello Oy Kievarila Kissankello Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Tuotantokameran ja oheislait-
teiden hankinta 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Ojalan trikootehdas Ky Kotimaisuus esiin Kalajoki Kokeilutuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saunalautta Sihinä Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yrityksen kokeiluhanke Kalajoki Kokeilutuki 
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Valmennuskumppani Oy Digitaaliset palvelut Kalajoki Kokeilutuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja JFK-Autofix Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Ratsastuskentän rakentami-
nen 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Kotieläinpihan rakentaminen Kalajoki Yritysinvestointi 

Tilviksen marjatila Kuohujuomien laitteisto Kalajoki Yritysinvestointi 

R & P Alasuvanto Oy Yrityksen investointihanke Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yrityksen kasvun mahdollista-
vat investoinnit liikuteltavaan 
kalustoon 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Hyvinvointikeskus ASEMA Oy Kuntosalin laajennus Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja EMIT - korubrändin luonti Kalajoki Yrityksen perustamistuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Investoinnit toiminnan aloitta-
miseen 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Cadmek Oy Protopaja Kalajoki Yritysinvestointi 

Pauha Oy Kuvatuotantoyhtiön kehittä-
minen 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Heavy Metal Consultation Oy Kalastus-/elämysmatkailutoi-
minnan käynnistäminen 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Alkuinvestoinnit Kalajoki Yritysinvestointi 

CF Line Ay Yrityksen toimitila- ja kalus-
toinvestointi 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Tilviksen marjatila Mehustamon laajennus ja ko-
neinvestointi 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Vähäsarja Oy Hyvä eväs kauas kantaa Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yritystoiminnan käynnistämi-
sen vaatimat investoinnit 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yritystoiminnan käynnistämi-
sen vaatimat investoinnit 

Kalajoki Yritysinvestointi 

Eskolan kyläyhdistys ry PalvelevaYhteisö Kannus Kehitetään kylän lähipalveluita ja 
toimintaa 

Kannuksen ja Toholammin vam-
maisten asumispalveluyhdistys ry 

ELPU -hanke, Esteetön elä-
myspuutarha kehitysvammai-
sille 

Kannus Rakennetaan esteetön elämyksel-
linen puutarha, johon tulee har-
rastusmahdollisuuksia 

Kannuksen ja Toholammin vam-
maisten asumispalveluyhdistys ry 

HYVIS -hanke, Alueen kehitys-
vammaisten hyvinvoinnin 
edistäminen ja yhteisöllisyy-
den lisääminen 

Kannus Elämyspuutarhan hyödyntäminen 
kehitysvammaisten hyvinvoinnin 
ja yhteisöllisyyden lisääminen 

K.H. Renlundin museo Meidän Museo - Keski-Poh-
janmaan paikallismuseoiden 
kehittämishanke 

Kannus, Piri-
tyiset 

Kehitetään paikallismuseoita 
edistämällä kuntalaisten osalli-
suutta kulttuuriperinnön vaalimi-
sessa, nostamalla museoiden pai-
kallista profiilia ja näkyvyyttä kun-
talaisten näkökulmasta 

Keski-Pohjan Yrityspalvelu oy Lestijokilaakso eläväksi, Kan-
nuksen ja Toholammin kes-
kustojen kehittämishanke 

Kannus, Piri-
tyiset 

Kehitetään Kannuksen ja Toho-
lammin keskusta-alueita 

Yli-Kannuksen kyläyhdistys ry Riippusillan lenkki Kannus Riippusillan ja ulkoilureitin raken-
taminen 

Kannuksen Ura ry Merkki päällä Kannus Urheiluseura kehittää eri ikäisten 
harrastetoimintaa 

Kannuksen yrittäjät ry Kannuksen kesäpäivät Kannus Järjestetään kaiken kansan kesä-
tapahtuma 

Kannuksen Team Eskopuu ry Maastopyöräilyreitit Kannus Pyöräilyreittien tekeminen maas-
toon 

Kannus-Seura ry Kirjurintupa - kunnostushanke Kannus Historiallisen kirjurintuvan kun-
nostaminen 
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Kannuksen kaupunki HyvinvointiKannus2020 Kannus Esiselvitys hyvinvointipalvelujen 
järjestämisestä 

Kannuksen rullaajat ry Betoniskeitti Kannukseen Kannus Betonisen skeittiparkin tekemi-
nen 

Eskolan kyläyhdistys ry Opastava yhteisö Kannus Hankkeessa kehitetään kyläpalve-
lukeskuksen toimintaa mm. opas-
tuskeskuksella 

Kannuksen riistanhoitoyhdistys ry Ammuntasimulaattori Kannus Yhdistys kunnostaa harjoittelu- ja 
kokoustilat ja hankkii sinne am-
muntasimulaattorin 

Eskolan kyläpalvelu Oy Eskola-talon investointi Kannus Eskola-talon energiatehokkuutta 
ja käyttömukavuutta paranne-
taan erilaisilla investoinneilla 

Keski-Pohjanmaan Partiotuki ry Partio Jylhä wc kapasiteetin 
tuplaaminen 

Kannus WC-tilojen lisääminen 

Kannuksen Ura ry Katsomo Kannus Rakennetaan katettu katsomo ja 
kioskitilat pesäpallokentälle 

Kannuksen kaupunki Eloa ja menoa Mäkiraonmä-
elle 

Kannus Järjestetään erilaisia tapahtumia 
ja muuta toimintaa 

Kannuksen tennishalli Oy Sisäkatto- ja lattiaremontti Kannus Kunnostetaan hallin sisäkatto ja 
lattia 

Kannuksen Ura ry Salibändy ulkokenttä Kannus Rakennetaan salibändyn ulko-
kenttä Kitinkannuksen liikunta-
alueelle 

Keski-Pohjanmaan koulutusyh-
tymä 

Löydä metsä Kannus Luontopolun ja uudenlaisten 
opasteiden rakentaminen van-
haan arboretumiin 

Kannuksen Autohuolto Ay Uudet toimitilat Kannus Yritysinvestointi 

Kannuksen maatilapalvelu Oy Kannuksen maatilapalvelu Kannus Yritysinvestointi 

Wisebit Oy Ymmärrettävää digitalisaa-
tiota 

Kannus Kokeilutuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Kalustoinvestointi Kannus Yritysinvestointi 

FysioSportti-X Ay Investointi Kannus Yritysinvestointi 

Lestijokilaakson Vartiointi Oy Rakennushanke Kannus Yritysinvestointi 

Kannuksen kuljetustekniikka Oy Pilarinosturihanke Kannus Yritysinvestointi 

Escape Team Oy Escape Room Kannus Kannus Yritysinvestointi 

Anandan Oy Verkkokuntoutusohjelma au-
tismiin 

Kannus Yritysinvestointi 

Merijärven kunta Merijärven skeittiparkki Merijärvi Skeittipuiston rakentaminen 

Merijärven kunta Aittasouvi 2016-17 Merijärvi Suunnitellaan ja järjestetään ta-
pahtumia uuden Aittatorin alu-
eella 

Merijärven kunta Aittatori 2016-17 Merijärvi Siirretään vanhoja aittoja kylän 
keskustaan parantamaan viihtyi-
syyttä ja tapahtumien järjestä-
mistä varten 

Merijärven Kotiseutuyhdistys ry Merijärven perinnetiedon di-
gitointi -hanke 

Merijärvi Digitoidaan Merijärven vanhoja 
valokuvia, videoita, c-äänikaset-
teja sekä muuta perinnetietoa 

Merijärven kunta Luontoliikunnasta kuntoon Merijärvi Hankkeessa selvitellään reitis-
töjä, hankitaan luvat ja tehdään 
eri liikuntamuotoja tutuksi 

Merijärven kunta Luontoliikunnasta kuntoon -
investointihanke 

Merijärvi Rakennetaan reitistöt ja kunto-
portaat 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Länkiprojekti Merijärvi Kokeilutuki 

Juho Nivala Marjantuotannon jatkojalos-
tus 

Merijärvi Yritysinvestointi 
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Team-Control Oy Suunnitteluohjelmistojen han-
kinta 

Merijärvi Yritysinvestointi 

Sähkö Tanska Oy Sähkö Tanska Merijärvi Yritysinvestointi 

Oulaisten kaupunki Oulaisten skeittipuisto Oulainen Skeittipuiston rakentaminen 

Oulaisten hevosystävät ry Irvan ravibaanan kehittämi-
nen 

Oulainen Irvan raviradan pinnan kunnosta-
minen 

Oulaisten kaupunki Elävä Penttilä ja Toimiva Tai-
detalo 

Oulainen Penttilän talon ja Taidetalo Väinö-
län toiminnan kehittäminen, ta-
voitteena luoda kulttuuritoimin-
nan keskus 

Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry KawioTarha Oulainen Rakennetaan hevosten ulkoilutar-
hat ja kulkuväylät tallialueelle 

Oulaisten riistanhoitoyhdistys ry Ammuntasimulaattori Oulainen Hankitaan moderni ammunta-
simulaattori nuorille 

Oulaisten 4H ry MahKu – mahdollisuudet kun-
toon 

Oulainen Nuorten työelämätaitojen ja työl-
listymisen edistäminen 

Wanha Woima ry Näyttelyhalli Oulainen Uuden näyttelyhallin rakentami-
nen perinnekeskuksen alueelle 

Oulaisten yrittäjät ry Suomi100 - kansanjuhla Oulainen Eri toimijoiden järjestämä ohjel-
mallinen ilmaistapahtuma 

Mäyränperän kyläyhdistys ry Mäyränperän kokoontumisti-
lat 

Oulainen Rakennetaan kyläläisten yhteis-
käyttöön grillikatos, puuvaja ja wc 

Hanhelan metsästysseura ry Toimintakeskus Saarnio Oulainen Kokoontumistilojen ja lihojen kä-
sittelytilan tekeminen 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry OulaBoost Oulainen Yritysryhmähanke, jolla kehite-
tään yritysten yhteistyötä 

Oulaisten kaupunki Frisbeegolf -rata Oulainen Hankkeessa rakennetaan frisbee-
golfrata Honkamajalle 

Matkanivan Kyläyhdistys ry Matkanivan kylätalon katon 
uusiminen 

Oulainen Katon uusiminen 

Piipsjärven kyläyhdistys ry Kipaisu kinttupoluille Oulainen Vaellusreitin raivaaminen ja laa-
vujen sekä WC:n rakentaminen 

Oulaisten Yrittäjät ry OuYesh Oulainen Esiselvityshanke, jossa selvitetään 
minkälaisena Oulaistelaiset yri-
tykset, yhteisöt, koulutuksen tar-
joajat ja kaupungin toimijat koke-
vat tämänhetkisen tilanteen sekä 
kehittämistarpeet 

Oulaisten kaupunki WetoWoima - kehittämis-
hanke 

Oulainen Selvitetään ja toteutetaan asuk-
kaiden ja toimijoiden toiveita ja 
tarpeita 

Oulaisten kaupunki WetoWoima, investointi-
hanke 

Oulainen Kehittämishankkeen toteuttami-
seen tarvittavat investoinnit 

Weteraanimoottorikerho Wanha 
Woima ry 

Woimaa tulevaisuuteen! Oulainen Hankkeen avulla luodaan ja pilo-
toidaan eri ikä- ja kohderyhmille 
suunnattuja aineellisen ja aineet-
toman kulttuuriperinnön vaalimi-
seen ja edistämiseen sekä suku-
polvelta toiselle siirtämiseen 
suunnattuja tuote- ja ohjelmapa-
ketteja 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Salaojahuuhtelulaite Oulainen Yritysinvestointi 

Macomtech Oy Uuden toimitilan hankkiminen Oulainen Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Suorien lähetysten kehittämi-
nen 

Oulainen Yritysinvestointi 

Piha- ja vihersuunnittelu Villa Gar-
den Oy 

Yrityksen kansainvälistyminen Oulainen Kokeilutuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Cafe Hilppa Oulainen Yritysinvestointi 
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Suomen ISM Oy Valotaulut Oulainen Yritysinvestointi 

AM Bonus Oy Työstökonepalvelun toimin-
nan käynnistäminen 

Oulainen Yritysinvestointi 

Kalenteripiste T. Oja Ky Pakkaussuunnittelun digitali-
saatio 

Oulainen Perustamistuki 

Coulu Systems Oy Mikrosirut LeaDoihin Oulainen Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja FysiBeauty Oulainen Yritysinvestointi 

Sievin perhepalvelukeskus ry Vanhempana vahvemmaksi Sievi Tuetaan perheiden jaksamista ar-
jessa ryhmätoiminnan avulla 

Sievin kunta Skeittiparkki Sievi Rakennetaan skeittiparkki Sieviin 

Sievin kunta Pelastakaa Pekanmäen maka-
siini 

Sievi Tehdään suunnitelma Sievin mu-
seoiden käytöstä ja kunnostustar-
peesta 

Sievin kennelseura ry Koiraurheilukeskus Sievä Sievi Kunnostetaan vanhaan kiinteis-
töön monipuoliset tilat koirahar-
rastajille 

Sievi-Seura ry Energiatehokkaampi 
Sievi-Seura 

Sievi Seuran kiinteistön kunnostami-
nen 

Sievinkylän nuorisoseura ry Urheilukentän kunnostaminen Sievi Kunnostetaan kylän urheilukenttä 

Sievin Teollisuuspuisto Oy Biohiili -selvitys Sievi Selvitetään maatilojen kiinnos-
tusta biohiilen käyttöön 

Sievi-Seura ry Kiurusta kaikille Sievi Arkeologisen löydön hyödyntä-
minen ja tiedon jakaminen 

Osuuskunta Dewisa Call-Center Sievi Yritysinvestointi 

Scanschips Oy Bioetanoli-selvitys Sievi Investoinnin toteutettavuustutki-
mus 

Osuuskunta Dewisa Dewisa-kodinhoitopalvelut Sievi Perustamistuki 

Satu Kumpulainen Luontomatkailukohde Ka-
pusta 

Sievi Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Valtaseppä IV Sievi Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Pienteurastamo Sievi Yritysinvestointi 

GearMotive Oy Hammastuksen automati-
sointi 

Sievi Yritysinvestointi 

Pohjolan Erikoistyö Oy Putkiston kuvaus-, pakannus- 
ja kartoitusjärjestelmät 

Sievi Yritysinvestointi 

Louekeskus Ky Lumetuksen kehittäminen Sievi Yritysinvestointi 

YTEK Oy Yrittäjärinki Ylivieska Kehitetään yksin- ja pienyrittäjien 
yhteistoimintaa ja työhyvinvointia 
vertaisryhmävalmennuksen ja 
työtuntiringin avulla 

Yhteisestä ovesta ry Tutuksi Tuokiotuvalla 2016–
2018 Virtaa, välittämistä ja 
vertaistukea 

Ylivieska Tuokiotuvan toiminnan kehittä-
minen, vakiinnuttaminen ja laa-
jentaminen ikäihmisten hyvin-
vointikeskukseksi 

Raudaskylän kyläyhdistys ry Koodikoulu 7–15 -vuotiaille Ylivieska Kokeillaan sopivia lähestymista-
poja ohjelmoinnin opetukseen 
oppilaiden ja opettajien näkökul-
masta 

Innoittamo ry Innoittamon esiselvitys Ylivieska Selvitetään Ylivieskan ja lähikun-
tien asukkaiden tarpeita ja toi-
veita viihtyisyyden ja hyvinvoin-
nin parantamiseksi sekä etsitään 
yhteistyökumppaneita toimintaan 

YSP-halli Oy Lämmin harjoitustila kaiken 
ikäisille 

Ylivieska Lämmitetty palloiluhalli kaiken-
ikäisille 
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Ylivieskan kaupunki Huhmarkallion kehittämisen 
esiselvitys 

Ylivieska Selvitetään Huhmarkallion ole-
massa olevat olosuhteet ja palve-
lut sekä tehdään toimenpide-
suunnitelma alueen jatkosta. 

Ylivieskan työttömien yhdistys ry Voimaa työttömille! Ylivieska Järjestetään voimaannuttavaa 
toimintaa työttömille ja kehite-
tään yhdistyksen toimintaa. 

Ylivieskan työttömien yhdistys ry Voimaa työttömille! Inves-
tointi 

Ylivieska Kalustetaan tila kahvilatoimintaan 
ja ylijäämäruoan jakeluun sopi-
vaksi 

Ylivieskan 4H-yhdistys Koko kaupungin mylly! Ylivieska 4H-yhdistys kehittää kesäkahvilan 
oheistoimintaa Helaalan myllyllä 

Ylivieskan teatteriyhdistys ry Ylivieskan teatteri Ylivieska Hankitaan uuteen teatteritilaan 
erilaista irtaimistoa 

Ylivieskan Kennelseura ry Renssulan koirapuisto Ylivieska Rakennetaan koirapuisto 

Vieska Folk ry Folkka Ylivieska Hankkeessa kerätään alueen pe-
rinnemusiikkia, sovitetaan sitä ny-
kyaikaan ja esitetään alueen eri 
tilaisuuksissa.  

Ylivieskan Kuula ry Kuulan liikuntahalli Ylivieska Pesäpallon harjoitteluhallin inves-
toinnit 

YTEK Oy Ryhtiliike Ylivieska Yritysryhmähanke fysioterapia-
palveluiden kehittämiseen 

Oja- ja Ylivieskankylän metsästys-
seura ry 

Ojakylän mäkitupa Ylivieska Kokoontumistilojen ja lihan käsit-
telytilojen rakentaminen 

Ylivieskan frisbeekarhut ry Frisbeegolfrata Huhmariin Ylivieska Rakennetaan täysimittainen fris-
beegolfrata Huhmarin ulkoilukes-
kukseen 

Ylivieskan nuorisoseura ry Savela 2017 Ylivieska Kalusteinvestointeja nuorisoseu-
ran talolle 

Pohjanmaan ravi ry Ilmalämpöpumput Ravikeskus 
Keskiseen 

Ylivieska Hankitaan ilmalämpöpumppuja 
ravikeskukseen 

Popula-Team 90 ry Populan salibandykaukalo Ylivieska Hankitaan liikuteltava salibandy-
kaukalo nuorille 

YTEK Oy Yrittäjärinki 2.0 Ylivieska, 
Haapavesi 

Yrittäjäringin jatkohanke, jossa 
mukana myös Haapavesi 

YTEK Oy Laaturinki Ylivieska, 
Nivala 

Yritysryhmähanke sote-alan yri-
tysten kehittämiseen 

Vieskan voima ry Nostoa nuorille Ylivieska Hankitaan painonnostovälineitä 
nuorille 

Yhteisestä Ovesta ry Etsivä vanhustyö Ylivieska Yhdistys kehittää uudenlaista toi-
mintaa kotona asuvien vanhusten 
elämän laadun parantamiseksi 

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry TAIKOJA - Taide ja koulutus 
kuuluu kaikille 

Ylivieska Soiva Kesä 50v-juhlavuoden kun-
niaksi järjestettävien korkeata-
soisten ja kansainvälisten musiik-
kikasvatuksen alan koulutusemi-
naarin ja ikäihmisten palvelu-
asumisyksiköiden asukkaiden mu-
siikkitilaisuuksien järjestämiseen 

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys ry Vähäkangas-Pylväs myötätuu-
lihanke 

Ylivieska Hankitaan kyläpuistoon ja kyläta-
loon leikkivälineitä kaikkien lasten 
ja lastenmielisten iloksi 

Ylivieskan Teatteriyhdistys ry Spot On! - Development of lo-
cal hobby theatres and thea-
tre-festivals 

Ylivieska, Ir-
lanti 

YTYn ja irlantilaiset harrastajate-
atterin yhteistyön aloittaminen 

Pohjanmaan Ravi ry Monikäyttöinen ja turvallinen 
valmennussuora 

Ylivieska Hiittisuoran rakentaminen 
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Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy Liikkeessä lähellä Ylivieska Esiselvityshanke, jonka tavoit-
teena on kartoittaa Likiliike -kon-
septin toimintamahdollisuuksia 
Ylivieskan seutukunnan alueella 

Ylivieskan Kuula ry Turvallinen telinevoimistelu-
sali Voikkari 

Ylivieska Hankitaan uusia, turvallisia voi-
misteluvälineitä 

Popula-Team 90 ry Ulkokaukalo Ylivieska Rakennetaan salibändyn ulko-
kaukalo 

Ylivieskan Teknologiakylä YTEK 
Oy 

Rohkia tulevaisuus Ylivieska Yritysryhmähanke yhteisöllisen 
Rohkia-työtilan yrityksien toi-
mintojen kehittämiseksi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Toimitilat toimivaksi Ylivieska Yritysinvestointi 

Fysiomotion Oy Liiketoiminnan laajentaminen Ylivieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Street Workoutia ja yhteisöl-
listä ryhmävalmennusta Yli-
vieskaan 

Ylivieska Kokeilutuki 

Verhoiluliike Ellinelli Ay Painopeitto Ylivieska Kokeilutuki 

Vieskan sisustajat Oy KokoTila-suunnitteluketju Ylivieska Kokeilutuki 

Ville's Fight Club Oy Ville's Fight Club Ylivieska Yritysinvestointi 

Vieskan Autosähkö Oy EPS205 suutintestauslaite Ylivieska Yritysinvestointi 

Ylivieskan Kivihiomo Oy Yrityksen laitekannan kehittä-
minen 

Ylivieska Yritysinvestointi 

Conaway Oy Conaway Ylivieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Laitteiden ja työkalujen osto Ylivieska Yritysinvestointi 

FHL Yli-Kunto Oy Voimaharjoittelulaite Ylivieska Kokeilutuki 

Ins.tsto Jouni Mikkola Ky Asbestipurku Ylivieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Tapahtumatuotanto Ylivieska Yritysinvestointi 

OSK Kototuote Kototuote kasvuun Ylivieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yhteisöllinen työskentelytila Ylivieska Perustamistuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Striimisalkku Ylivieska Yritysinvestointi 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Moduulihirsi-tuotteistus Ylivieska Perustamistuki 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Panoraamat kuvauspalvelujen 
kehittämishanke 

Ylivieska Yritysinvestointi 

Polarbell Oy Rataverkostojen vaihdehuol-
lon kehittäminen 

Ylivieska Yritysinvestointi 

M Latvala Oy Kivinäytelaboratorio Ylivieska Yritysinvestointi 

Rieska-Leader ry Kansainvälinen maaseutu Rieska- & 
Keskipiste-
Leader 

Aktivoidaan alueen yhteisöjä kan-
sainväliseen yhteistyöhän sekä 
kotikansainvälistymiseen 

Rieska-Leader ry Unkari - esiselvitys Rieska-, Kes-
kipiste- & 
Koillismaan 
Leader 

Kehitetään ystävyyskylätoimintaa 
mm. kartoittamalla liiketoiminta-
mahdollisuuksia, kulttuurivaihtoa, 
ym. 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry Tietometsä Rieska- & 
Keskipiste-
Leader, 
Norsu 

Tiedonvälityshanke, jonka tavoit-
teena korostaa metsätalouden 
merkitystä alueelle ja lisätä erityi-
sesti lasten ja nuorten tietoi-
suutta alasta 

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry Seuramentorit ohjaajien tu-
kena 

Rieska- & 
Keskipiste-
Leader, Piri-
tyiset 

Kehitetään urheiluseurojen oh-
jaamisen ja valmennuksen tasoa 
kouluttamalla seuroihin mentorit 

Centria AMK Oy Energiatietoisuuden lisäämi-
nen 

Rieska-Lea-
der, Pirityi-
set 

Edistetään kaukolämpöverkon ul-
kopuolisten kotitalouksien ener-
giatietoisuutta, tietoa uusiutu-
vasta energiasta ja eri lämmitys-
vaihtoehtojen yhdistämisestä 



22 
Rieska-Leader ry 

Vaasan yliopiston Levón-insti-
tuutti 

Vaikuttavuutta Leader-toimin-
taan - Leaderin lisäarvo ja sen 
mittaaminen 

Rieska-Lea-
der, Pirityi-
set, Pirkan 
Helmi, Poko 

Todennetaan Leaderin tuottama 
lisäarvo maaseudun kehittämi-
seen ja kehitetään lisäarvoa mit-
taavia ja todentavia välineitä 

Ylivieskan seutukuntayhdistys Minimikro -esiselvitys Rieska-Lea-
derin alue 

Selvitetään alueen pienimpien 
yritysten kehittämistarpeita 

MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri ry TSEMPPI -iloa ryhmästä! Rieska-Lea-
derin alue 

Lisätään ja tiivistetään kunnan, 
seurakunnan ja järjestöjen välillä 
ja aktivoidaan asukkaita vapaaeh-
toiseen toimintaan mukaan 

Ylivieskan seutukuntayhdistys SomeBoost Rieska-Lea-
derin alue 

Yritysryhmähanke Some-yritys-
verkostojen hyödyntämisestä 

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri 
ry 

Lisävipinää vimpaimiin Kalajoki, 
Kannus, Sievi 
ja Kokkola 

Parannetaan ikäihmisten teknolo-
giataitoja koulutuksilla. 

Ylivieskan seutukuntayhdistys YritysPuhti Rieska-Lea-
derin alue 

Hankkeen tavoitteena rakentaa 
mini- ja mikroyritysten yritysryh-
mähankkeita 

Keski-Pohjanmaan Pesis ry POKS - Pesis on kylän sydän Rieska- & 
Keskipiste-
Leader ja Pi-
rityiset 

Tavoitteena saada lisää harrasta-
jia lajin pariin tarjoamalla ei-kil-
pailullista harrastamista. 

Kalajoen-Alavieskan riistanhoi-
toyhdistys ry 

Ammuntasimulaattori Alavieska ja 
Kalajoki 

Hankitaan moderni ammunta-
simulaattori nuorille 

Aisapari ry Kotouttamiskäytännöt Rieska-Lea-
derin alue, 
monta muu-
takin Leader-
ryhmää 

Kansainvälinen ja alueiden väli-
nen hanke, jossa kerätään hyviä 
käytäntöjä maahanmuuttajien ko-
touttamiseen maaseudulla 

Rieska-Leader ry Laadulla liikkeelle Rieska-Lea-
derin alue 

Kehitetään yhdistyksen sisäistä ja 
ulkoista viestintää, tehdään laatu-
järjestelmä ym. 

Centria AMK Oy Finlandia SPOT (Suomi-Puola 
opastus- ja tapaamiskeskus) 

Kalajoki, 
Oulainen, 
Ylivieska 

Kartoitetaan alueen yrityksien 
kiinnostusta Puolan markkinoille 
lähtemisestä ja rakennetaan toi-
miva konsepti siellä toimimiselle 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Osuuskuntien kehittäminen Kannus, 
Sievi, 
Ylivieska 

Yritysryhmähanke osuuskuntien 
toiminnan kehittämiseen 

Haapaveden-Siikalatvan kuntayh-
tymä 

Kylien Unkari Kalajoki, 
Kannus, 
Ylivieska, 
KP- 
Leader 

Kylien Unkari-yhteistyöhanke; 
mukana Rautio, Mutkalampi ja 
Kangas 

Taito Keski-Pohjanmaa ry Muotoilun matkassa, kehittä-
mishanke 

Kalajoki, 
Kannus, 
Sievi, 
Pirityiset, 
KP-Leader 

Kehitetään liikkuvaa käsityöneu-
vonta- ja muotoilupalvelua varus-
teauton ja kirjastoauton avulla 

Taito Keski-Pohjanmaa ry Muotoilun matkassa, 
muotoilubussi 

Rieska-Lea-
der, Pirityi-
set 

Käsityöneuvontaan tarkoitetun 
pakettiauton ”muotoilubussin” 
hankinta 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Elämysmatkailun kehittämi-
nen 

Alavieska, 
Merijärvi, 
Oulainen 

Yritysryhmähanke, jossa kehite-
tään pienten matkailuyritysten 
yhteistyötä 

Rieska-Leader ry ANE -hanke (Activity – Nature 
– Entrepreneurship) 

Rieska-
Leader, 

Yhteistyöhanke Puolan Trakt 
Piastow -Leaderin kanssa: naisten 
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Trakt Pias-
tow Leader 

aktivointi ja yrittäjyyteen kannus-
taminen 

Keskipiste-Leader ry FUEL -hanke Rieska- & 
Keskipiste-
Leader 

Nuorison aktivointi ja kansainväli-
syyteen kannustaminen 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry YritysPuhti 2 Rieska-Lea-
derin alue 

YritysPuhti -hankkeen jatko 

JEDU Maaseutuammattiin! Rieska-Lea-
der, Keski-
piste-Leader 

Lisätään nuorten tietoisuutta ny-
kyajan maaseudun ammateista ja 
kannustetaan hakeutumaan opis-
kelemaan alalle 

Keski-Pohjanmaan nuorisoseura 
ry 

Keski-Pohjanmaan nuoriso-
seuran kehittäminen 

Rieska-Lea-
der, 
Pirityiset 

Hankkeella kartoitetaan Keski-
Pohjanmaan alueen nuorisoseu-
rojen tilanne ja tehdään kehittä-
misehdotuksia 

Rieska-Leader ry Youth Manifesto and Youth 
Board 

Rieska-
Leader, 
Cairngorms 

Skottien kanssa toteutettava yh-
teistyöhanke, jossa kehitetään 
nuorisotyöryhmien ja Nuoriso 
Leaderin toimintaa 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Paketti - yritysryhmä Alavieska, 
Kalajoki 

Yritysryhmähankkeella kehitetään 
elintarvike- ja käsityöalan yritys-
ten pakkauksia 

Keski-Pohjanmaan Koulutusyh-
tymä 

Polku maaseudulle Rieska- & 
Keskipiste-
Leader, Piri-
tyiset 

Tehdään maaseutua ja maaseu-
dun ammatteja ja yrityksiä tu-
tuiksi eri kouluasteiden oppilaille, 
opiskelijoille ja henkilökunnalle 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 

Taito Keski-Pohjanmaa ry INNOCRAFTS- Kansainvälisen 
yhteistyön avulla käsityötaito-
jen rikastuttamisen -hanke 

Rieska- & 
Keskipiste-
Leader, Ir-
lanti 

KV-hanke käsityötaitojen edistä-
miseksi 

Sievin Teollisuuspuisto Oy Kehity Yritys! Kannus, 
Sievi, Pirityi-
set, KP-Lea-
der, Viisari 

Yritysryhmähanke yritysten tuo-
tantoprosessien kehittämisestä 

Kalajoen kaupunki Kasvun tie yksinyrittäjille Alavieska, 
Kalajoki, Me-
rijärvi 

Kartoitetaan yksinyrittäjien kas-
vutarpeita 

    

Rieska-Leader ry Youthful Heritage Kannus, Ou-
lainen, Yli-
vieska, Piri-
tyiset, Keski-
piste, Puola 
ja Romania 

Kv-hanke, jossa kehitetään nuor-
ten mahdollisuuksia osallistua 
kultuuriperinnön säilyttämiseen 
ja uusien toimintatapojen hyö-
dyntämiseen 

    

Ylivieskan Teknologiakylä YTEK 
Oy 

Markkinointirinki Oulainen, 
Sievi, Yli-
vieska 

Yritysryhmähanke yritysten 
markkinoinnin kehittämiseksi 

    

Rieska-Leader ry Digiä ja taloutta Rieska-Lea-
derin alue 

Edistetään järjestöjen, yritysten 
ja kansalaisten digitaitojen osaa-
mista 

    

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja 
ry 

Kotimetsä Kannus, Ka-
lajoki (Hi-
manka), Piri-
tyiset 

Lisätään lasten ja nuorten sekä 
metsänomistajien tietoisuutta 
metsien merkityksestä ilmaston-
muutoksen torjunnassa 
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Rieska-Leader ry Rural World Rieska-Lea-
derin alue 

Tuetaan nuorten ja yhteisöjen 
kansainvälistymistä, aktivoidaan 
alueen toimijoita uusiin kansain-
välisiin hankkeisiin 

Haapaveden-Siikalatvan seudun 
kuntayhtymä 

Fresh and local food Rieska-Lea-
der, Keski-
piste, Hol-
lanti, Saksa 

Kv-yhteistyöhanke, jossa kehite-
tään paikallisten tuotteiden tuot-
teistamista ja markkinointia ver-
taisoppimalla toisten hyvistä 
käytönnöistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 3: Rahoitetut Nuoriso Leader ja Yhteisö-Leader -hankkeet sekä Bisnes-Leader -tuet: 
 
Rieska-Leader rahoitti 5 Nuoriso Leader -projektia vuonna 2020: 

• Kalajoen ja Himangan nuoret voimanostajat, Kalajoki, voimanostotangon hankinta 

• Pöntiön kyläyhdistys, Kalajoki, painnonnostovälineiden hankinta 

• Pöntiön lapset, Kalajoki, bussikatoksen kunnostaminen 

• Merkonomit, Oulainen, pelien hankinta 

• Oulaisten nuorisoseura, Oulainen, musiikkivälineiden hankinta tanssiryhmälle 
 
 

Rieska-Leader rahoitti 10 Yhteisö-Leader -projektia vuonna 2020: 

• ZetorWeljet ry, Alavieska, peräkärryn kunnostuksen tarvikehankinnat 

• MLL Himangan yhdistys, Kalajoki, äänentoistolaitteiston hankinta 

• Kallan Purjehtijat ry, Kalajoki, purjehduskoulun tarvikehankinnat 

• Lestijoen Latu ry, Kannus, lumikenkien ja sauvojen hankinta 

• Oulaisten 4H-yhdistys ry, Oulainen, VR-lasien ja tarvikkeiden hankinta 
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• Matkanivan kyläyhdistys ry, Oulainen, hankinnat juhlatilaisuuksien järjestämiseen 

• Ylivieskan 4H-yhdistys, Ylivieska, VR-lasien ja tarvikkeiden hankinta 

• Ylivieskan 4H-yhdistys, Ylivieska, toimistokalusteiden ja -tarvikkeiden hankinta 

• Kankaan nuorisoseura ry, Ylivieska, grillikatoksen rakennusmateriaalit 

• Sorviston kyläyhdistys ry, Ylivieska, piha-alueen kunnostus 

 
 
Rieska-Leader rahoitti 14 Bisnes-Leader -projektia vuonna 2020: 
 

• Käännän Itu ja Elo Oy Kalajoki nettisivut 

• Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen verkkokurssi 

• Yksityinen elinkeinonharj. Ylivieska laitehankinnat 

• Yksityinen elinkeinonharj. Kalajoki kaiverruskoneen hankinta 

• MaiPoni Oy Oulainen työkaluhankinnat ponikärryjen valmistukseen 

• OSK Kototuote Alavieska, Sievi kotihoivatoiminnan aloittamisen investoinnit 

• Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen tilankäyttösuunnitelma 

• Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen sähköisen hoitopöydän hankinta 

• Yksityinen elinkeinonharj. Alavieska toimitilaremontti ja kalustehankinnat 

• Yksityinen elinkeinonharj. Ylivieska valmennukset 

• Yksityinen elinkeinonharj. Kalajoki toimiston kalustaminen 

• Ratsu-Ateljee Oy Oulainen laukkasuoran rakentaminen 

• Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen työkalujen hankinta puukorujen valmistukseen 

• 4H-yritys Kalajoki markkinointiin tarvittavat hankinnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


