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1. Taustaa

Rieska-Leader ry on vuonna 1996 perustettu maa-

seudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on 

edistää alueensa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja viih-

tyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kes-

tävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys 

toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, 

yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viran-

omaistahojen kanssa. 

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavies-

kan, Merijärven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kan-

nuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. Asukkai-

ta alueella on noin 50 000.

Alueen kehittämistyötä tehdään ohjelmakausit-

tain, joka kestää seitsemän vuotta. Edellinen oh-

jelmakausi 2014–2021 päättyi 31.12.2020, mutta 

uusi kausi ei vielä ole päässyt alkamaan. Vuosi 2021 

olikin kaksivuotisen siirtymäkauden ensimmäinen 

vuosi. Siirtymäkaudella käytetään uuden kauden ra-

hoitusta, mutta päättyneen kauden säännöillä. Tä-

mänhetkisen tiedon mukaan varsinainen uusi ohjel-

makausi alkaa 2023 vuoden aikana ja kestää vuoden 

2027 loppuun. 

Siirtymäkauden tulokset lasketaan mukaan 

2014-2020-ohjelmakauden tuloksiin, joten tässä 

vuosikertomuksessa esitetyt kumulatiiviset tiedot 

niin hankkeista kuin niiden tuloksistakin ovat ajalta 

2014–2021.

Rieska-Leader ry:n vuosikertomus 2021

♥
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2. Yhdistyksen toiminta vuonna 2021

2.1 Hallitus

Rieska-Leaderin hallituksen kokoonpanossa on ol-

lut alun perin yksi edustaja jokaisesta alueen alku-

peräisestä kunnasta, eli 10 varsinaista jäsentä sekä 

jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Alue- ja sään-

tömuutoksista huolimatta hallituksen koko on säi-

lynyt 10-henkisenä, kun suurimmista kaupungeista 

(Ylivieska ja Kalajoki) on valittu kaksi edustajaa sekä 

nuorisojäsen, joka voi olla mistä kunnasta tahansa.

Puheenjohtajana aloitti 2021 alusta Anne Lahti Yli-

vieskasta ja varapuheenjohtajana Tommi Oja Oulai-

sista. Hallituksen sihteerinä on toiminut Leader-neu-

voja Heidi Pasanen kesäkuuhun 2021 saakka ja sen 

jälkeen toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa.

Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantape-

riaatetta: asukasedustajia 3, yhdistysedustajia 3 

ja kuntaedustajia 4. Sääntöjen mukaan hallituksen 

jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa korkein-

taan 3 kautta eli 6 vuotta.

Vuoden 2021 aikana hallituksen kokouksia pidettiin 

8 kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. 

Koronasta johtuen kokoukset pidettiin viimeistä 

lukuun ottamatta Teams-kokouksina. Kokouksissa 

käsiteltiin pääasiassa rahoitushakemuksia sekä tu-

levan ohjelmakauden kehittämisstrategiaa ja Lea-

der-ryhmäksi hakua.

Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mu-

kana hankehakijoiden aktivoimisessa, hankkeiden 

valmistelussa ja Leader-asioista tiedottamisessa. 

Hallituksen jäseniä on osallistunut myös maaseutu-

verkostopalveluiden järjestämiin virtuaalisiin kou-

lutuksiin sekä Rieska-Leaderin omaan, uusien halli-

tuksen jäsenien perehdyttämiskoulutukseen.

Hallituksen lisäksi Rieska-Leaderissä toimii johto-

ryhmä, johon kuuluu puheenjohtajat ja henkilöstö. 

Johtoryhmä hoitaa hallituksen käytännön työnan-

tajatehtäviä ja parantaa yhdistysasioiden sujuvuut-

ta. Yleensä johtoryhmä kokoontuu ennen hallituk-

sen kokousta valmistelemaan hallitukseen meneviä 

kokousasioita ja käsittelemään pieniä käytännön 

asioita. Vuoden 2021 aikana johtoryhmä kokoontui 

seitsemän kertaa. 

♥
Vuonna 2021 hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt:

Alavieska:  Tenho Marjakangas, varajäsen Seppo Maarala, yhdistys

Kalajoki:  Katja Lahti, varajäsen Kaisa-Leena Korhonen, asukas

Kalajoki:  Kari Kivelä, varajäsen Sirkka Joensuu, yhdistys

Kannus:  Mari Kerola, varajäsen Piia Rautiola, 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 Lahti, varajäsen Juha Ahvenjärvi, asukas

Ylivieska:  Heli Hautamäki, varajäsen Karoliina Vaararinne, yhdistys

Nuorisojäsen: Lenne Eeronketo (Kalajoelta), varajäsen Eveliina Sarja (Kalajoelta), asukas
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2.2 Henkilöstö

Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toimin-

nanjohtaja Kirsti Oulasmaa (osa-aikaisena), maksa-

tusneuvoja Laura Sorvoja, Leader-neuvojat Heidi 

Pasanen (kesäkuuhun 2021 saakka) ja Asko Eerola 

sekä kv-koordinaattori Rita Kovacs. Anne-Mari Ojala 

aloitti keväällä 2021 osa-aikaisena tiedottajana.

Työntekijöiden työ on painottunut aktivointiin, tie-

dottamiseen ja neuvontaan. Erityisesti sähköisen 

Hyrrä-järjestelmän ja suomi.fi-tunnusten käyttöön 

liittyvä neuvonta niin hakuvaiheessa kuin myöhem-

min maksatushakemusten tekemisessäkin vaativat 

aikaa.

Uuden kauden strategian tekemiseen liittyvät toi-

met ja ensimmäisen vaiheen hakemuksen palautta-

minen työllistivät niin ikään henkilöstöä ja hallitus-

ta. 

Leader-toimisto sijaitsee Ylivieskan torin laidalla, 

yhdessä YTEK yrityspalvelujen kanssa. Tilitoimisto-

palvelut ostetaan Accountor Services Oy:stä. Kirjan-

pitäjä on Mårten Niemelä ja palkanlaskija Sini Aina-

soja.

Rieska-Leader ry:n henkilöstöä:

Laura Sorvoja, Asko Eerola, 

Kirsti Oulasmaa ja Rita Kovács.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin koronan vuok-

si etäkokouksena (Teams) 21.4.2021. Kokouk-

seen osallistui 23 henkilöä. Syyskokous pidettiin 

3.11.2021 kahvila Beach Rosessa Kalajoella. Ko-

koukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä, joista 17 

paikalla ja yksi etäyhteydellä.

Rieska-Leader ry:llä oli jäseniä vuoden lopussa 153. 

Näistä oli henkilöjäseniä 115 ja yhteisöjäseniä 38 

(joista kuntia seitsemän). Jäsenmaksu on vapaaeh-

toinen. Jäsenille lähetetään kahdesti vuodessa säh-

köinen jäsentiedote, jossa kerrotaan yhdistyksen 

ajankohtaisista asioista ja kutsutaan jäsenet yhdis-

tyksen kokouksiin.

2.3 Kokoukset ja jäsenistö
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3. Hankkeet

Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhtei-

söjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämis-

suunnitelman. Tämä suunnitelma, tai nykyisin stra-

tegia, on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 strategian mukaiset 

rahoituksen painopisteet olivat yrittäjyyden ja elin-

keinojen tukeminen, yhteisöllisyys, uudet palvelu-

ratkaisut sekä viihtyisyys. 

Alueen toimijat olivat aktiivisia ja hakemuksia saa-

pui oikein mukavasti. Leader-ryhmässä hankkeet 

arvioidaan omien rahoituskriteerien perusteella, eli 

hallitus laittaa hankkeet paremmuusjärjestykseen 

sen mukaan, miten ne toteuttavat paikallista strate-

giaa ja millaisia tulostavoitteita niillä on. 

Läpileikkaavina teemoina ovat olleet kestävä kehi-

tys, innovaatiot, nuoret ja monikulttuurisuus. Oh-

jelmakausien välisenä aikana, ns. siirtymäkaudella 

2021–2022, rahoituspäätökset tehdään tuon aiem-

man strategian mukaisesti, mutta uuden kauden ra-

hoituskehyksestä. 

3.1 Vuonna 2021 käsitellyt hankkeet

Hakemusten runsaus ja rajallinen rahoituskehys 

pakottavat siis jättämään todella hyviäkin hankkei-

ta ilman tukea. Vuonna 2021 hankkeita (hanketuet 

ja yritystuet) rahoitettiin yhteensä 42 kpl (joista 1 

yritystuki muuttui ELY-keskuksessa kielteiseksi). Ku-

mulatiiviset tiedot ovat ajalta 2014–2021. 

Painopiste

Yrittäjyyden 
ja  elinkeinojen 

edistäminen

Yhteisöllisyyden
tukeminen

Uudet palvelu-
tuotannon mallit

Alueen 
vetovoimaisuuden 

vahvistaminen

Hanketuet

2021/Kumulatiivinen

Yritystuet

2021/Kumulatiivinen
%

1 27 20 104 47

34

16

99

9

45

12

0 3

8
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Hankkeet jakautuivat Rieska-Leaderin strategisten painopisteiden mukaan seuraavasti:



Vuonna 2021 rahaa hankkeisiin on sidottu (€):

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet jakaantuivat 

alueen seitsemän kunnan kesken seuraavasti:

Hankkeen keskikoko vuonna 2021 oli 35 000 € ja keskimääräinen tuki 17 000 € (49 %).

Liitteessä 2 hallituksen tekemät myönteiset päätökset.

Suoria yritystukia hallituksen myönteisistä päätöksistä oli 20 kpl  ja hanketukia 21 kpl. 

Hanketuista yksi oli ns. yritysryhmähanke. 

Yksityinen rahoitus

Kunta

Sievi

Julkinen tuki

Alavieska

Ylivieska

Yhteensä

Oulainen

EU

Kalajoki

Kuntien yhteisiä

MMM

Kannus

Yhteensä

Kunnat

Merijärvi

746 000 (5 183 000)

Hankkeet 2021

3

5

0 0 0

1

1

0

0

0

0

01

21

2 2

2

2

20

2

11

1

4

3

3

Yritystuet 2021 Yhteishankkeet,
joissa mukana 2021

1 437 000 (13 712 000)

691 000 (8 529 000)

290 220 (3 582 000)

262 580 (3 238 000)

138 200 (1 709 000)
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Rieska-Leader ry:n 

hallitus kävi tutustumassa 

Raution Kyläkauppaan.

63.2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Yritysten tuet olivat joko investointeja (toimitilan rakentaminen / korjaus, kone- ja laitehankinnat) 

tai perustamistuen kokeilutoimenpiteitä. 

Hankkeen tavoitteena on Raution alueen palveluiden uudelleen käynnistäminen ja toimintamahdollisuuksien 

kehittäminen myös uusille palveluille. Rautiolaisten perustama osuuskunta vuokrasi kauppaa varten kyläyh-

distykseltä entiset Salen tilat, jotka kyläyhdistys oli ostanut Osuuskauppa KPO:lta. Hankkeessa saneerataan 

kaupan sisätilat ja piha-alue sekä rakennetaan polttoaineen jakelupiste kaupan pihalle. 

Esimerkki yritystuesta: 
Raution alueen palveluiden monipuolistaminen

Hakija: Raution Kauppaosuuskunta, Kalajoki

Toteutusaika: 8.12.2020 – 7.12.2022

Investointien kustannukset: 225 560 €, johon tukea 35 %

♥

Hanketukiin kuuluvat yleishyödylliset investoinnit ja kehittämishankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet 

sekä yhteistyötoimenpiteet. Rahoitetut investoinnit ovat olleet yhteisiä harrastuspaikkoja tai pienimuotoista 

infraa. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, kokeilleet uusia toimia ja 

tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla. Yhteistyötoimenpiteinä voidaan ra-

hoittaa yritysryhmähankkeita.  



Esimerkki yleishyödyllisestä investointihankkeesta: 
Pumptrack, Kannus

Esimerkki yleishyödyllisestä, kansainvälisestä kehittämishankkeesta: 
Fresh and local food

Hakija: Kannuksen Kuntoliikkujat ry, Kannus

Toteutusaika: 21.4.2021 – 31.12.2021

Rakentamisen kustannusarvio: 100 000 €, johon tukea 75 %. 

Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Toteutusaika: 1.1.2021–30.6.2022

Kustannusarvio: koko hanke 56 441 euroa, 

Rieska-Leaderin osuus 28 221 €, johon tukea 95%.

Hankkeella rakennettiin maastopyöräilyä ja temppuratapyöräilyä palveleva pumptrack-rata Kannuksen Kitin-

kannuksen liikunta-alueelle. Pumptrack-radan käyttäjäkunta koostuu nuorista ja se laajentaa Kannuksen liikun-

tapalveluita ja palvelee kasvanutta pyöräilyharrastusta. 

Fresh and local food – competitive advantages in rural 

areas -hankkeessa opitaan kolmen maan asiantuntijoil-

ta paikallisten tuotteiden parempaa tuotteistamista ja 

markkinointia. Suomalaiset, hollantilaiset ja saksalaiset 

tuottajat, elintarvikealan yrittäjät ja asiantuntijat jakavat 

hyviä käytäntöjä ja vinkkejä tapaamisten, koulutusten ja 

webinaarien avulla. Hankkeessa on mukana Rieska-Leade-

rin lisäksi Keskipiste-Leader, Zuidwest Twente (Hollanti) ja 

Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden (Saksa).
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3.3 Yhdistyksen omat hankkeet

Vuoden 2021 aikana Rieska-Leader toteutti seuraavia omia hankkeita:

Kehittämissuunnitelmansa mukaisesti toimintaryh-

mä on aktivoinut ja innostanut paikallisia toimijoita 

sekä rahoittanut paikallisia ja alueellisia maaseudun 

kehittämishankkeita ja yritystukia. Toimintaa on 

ohjannut kolmikantaperiaatteen mukaisesti muo-

dostettu Leader-hallitus, ja toteutuksesta sekä hal-

linnosta ovat vastanneet palkatut toimihenkilöt. Toi-

mihenkilöt ovat neuvoneet ja ohjanneet hankkeiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa, valmistelleet rahoi-

tusesityksiä, neuvotelleet eri sidosryhmien kanssa 

ja seuranneet hankkeiden toteutumista sekä Lea-

der-toimintatavan realisoitumista. Vuonna 2021 pää-

paino on ollut hakijoiden neuvonnassa - erityisesti 

sähköiseen haku- ja maksatusjärjestelmään liittyen. 

Varsinaista hakijoiden aktivointia ei ole juurikaan 

tehty, sillä hakemuksia ja uusia hakijoita on ollut var-

sin runsaasti.

Toimintarahalla palkattuina yhdistyksen työntekijöi-

nä ovat toimineet toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, 

maksatusneuvoja Laura Sorvoja, Leader-neuvojat 

Heidi Pasanen (30.6.2021 saakka) ja Asko Eerola sekä 

tiedottaja Anne-Mari Ojala. Jokainen on lisäksi käyt-

tänyt työaikaansa vaihtelevan määrän yhdistyksen 

omiin hankkeisiin.

Toimintarahalla toteutetun Leader-hallinnon koko-

naiskustannukset vuonna 2021 olivat yhteensä noin 

199 500 €.

Valmistelutuella on tehty uuden ohjelmakauden val-

mistelutoimenpiteitä eli hakemus Leader-ryhmäksi 

sekä aloitettu uuden paikallisen kehittämisstrategi-

an tekeminen. Valmistelutuen kustannukset vuonna 

2021 olivat noin 4 400 €.

Kansainvälinen hanke, jolla etsitään uusia mene-

telmiä kulttuuriperinteiden uudistamiseksi ja siir-

tämiseksi nuorille. Hankkeessa on mukana yhteis-

työkumppanit Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. 

Rieska-Leader on hankkeen hallinnoija, mutta käy-

tännön toteutuksesta vastaa tuensiirrolla Keski-Poh-

janmaan maakuntamuseo. Hankkeen kulut 2021 

Rieska-Leaderin osalta olivat noin 7 100 €.

Kehittämishanke, jolla edistetään alueen toimijoiden 

digitaitoja sekä hankkeiden taloushallinnon osaamis-

ta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Rieska-Leade-

rin työntekijät. Hankkeen kustannukset 2021 olivat 

noin 10 500 €. 

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke, jonka to-

teutus on koronan vuoksi siirtynyt 2022 vuodelle. 

Hankkeessa Raution ja Romanian Transilvanian par-

tiolaiset miettivät kulutustottumuksiaan kestävän 

kehityksen näkökulmasta. 

Euroopan solidaarisuusjoukot (European Solidarity 

Corps) eli entiseltä nimeltään eurooppa-lainen va-

paaehtoistoiminta on Euroopan Unionin ohjelma, 

jonka kautta nuoret voivat tehdä tuetusti vapaaeh-

toistöitä ulkomailla. Rieska-Leaderin kautta alueelle 

saapui 2021 kaksi saksalaista nuorta vapaaehtoistyö-

hön Kalajoelle. Toiminnan kulut olivat 14 500 €.

FUEL-hankkeessa aloitettua kansainvälistymisen ja 

nuorten toiminnan aktivointia on jatkettu Rural Wor-

ld -hankkeella. Hankkeen toteutuksesta on vastan-

nut Rita Kovács ja sen kustannukset olivat noin 43 

300 €.

Toimintaraha 2:

Youthful heritage -hanke:

Digiä ja taloutta -hanke:

My Sustainable Future -hanke:

ESC – toiminta:
Valmistelutuki:

Rural world -hanke:
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Pieni Puusepänverstas hyödynsi 

Bisnes-Leader-tukea tehdessään 

investointeja uuden tuotteen kehittämiseksi.

Kuva: Joki-leikkuulauta, Pieni Puusepänverstas.

3.4 Perämeren rannikon kalatalousstrategia 2014–2021

3.5 Nuoriso Leader, Yhteisö-Leader ja Bisnes-Leader

Perämeren rannikkoalueen kalatalousstrategiaa to-

teutettiin edelliskauden tapaan. Mukana oli 14 kun-

taa kuuden eri Leader-ryhmän alueelta, Rieska-Lea-

derin alueelta siinä on mukana Kalajoki. Strategian 

hallinnointivastuu on Oulun Seudun Leaderillä ja ra-

hoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta 

(EMKR) ja kunnilta. 

Rieska-Leaderin kehittämisohjelman yhtenä paino-

pistealueena ovat nuoret. Siksi Rieska-Leader aloitti 

(samaan aikaan Keskipiste-Leaderin kanssa) vuonna 

2010 Nuoriso Leader-rahoituksen. Rahoituksella tu-

etaan 13–25-vuotiaiden nuorten ryhmien omia hank-

keita: Tukea myönnetään 100–500 € helpolla haulla. 

Haku on koko ajan avoin. Hakemukset käsitellään 

nuorisotyöryhmässä jaksotetusti, neljä kertaa vuo-

dessa.

Vuoden 2021 aikana Nuoriso Leader -tukea myön-

nettiin 7 nuorten ryhmälle (2015–2020 yh-teensä 

138 kpl). Korona-aika näkyi hankkeiden poikkeuk-

sellisen alhaisena määränä, ja kaikki kohdistuivat 

harrastusvälineiden hankintaan, koska tapahtumia 

ei käytännössä voitu järjestää. Vuonna 2021 tukea 

myönnettiin 3 386 €. Raha tulee alueen kunnilta, 

eikä mukana ole maaseuturahaston tai valtion rahaa. 

Vuoden 2021 Nuoriso Leader-hankkeeksi valittiin 

tossufutisturnauksen järjestäminen, Fiolentina Ou-

laisista.

Liitteessä 3 vuonna 2021 rahoitetut Nuoriso Leader, 

Yhteisö-Leader ja Bisnes-Leader-tuet.

Yritysten pieniin kehittämis- ja investointitarpei-

siin vastataan Bisnes-Leaderilla, joka otettiin käyt-

töön keväällä 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 

2021 Bisnes-Leader-tukea myönnettiin 29 yritykselle 

(21 275 €). Vuosina 2017–2021 Bisnes-Leader-tukea 

on myönnetty 94 yritysprojektille.

Vuonna 2017 Rieska-Leaderin hallitus päätti ottaa 

käyttöön yhdistysten pienten hankkeiden rahoitus-

välineen Yhteisö-Leaderin. Tukea myönnetään 50 % 

100–500 euroa helpolla, kolme kertaa vuodessa ta-

pahtuvalla hakumenettelyllä ja kevyellä byrokratial-

la. Vuonna 2021 tukea myönnettiin 11 hakemukseen 

yhteensä 4 687 €. Vuosina 2017–2021 Yhteisö-Lea-

der-tukea on myönnetty 56 yhteisöjen projektiin.

Ohjelmakauden aikana kalatalousryhmä rahoitti 

suoraan 20 hanketta, joista noin puolet koski koko 

aluetta. Kalatalousneuvoja Iiro Majurin aktivoinnin 

ja neuvonnan tuloksena Perämeren rannikolle rahoi-

tettiin 140 hanketta, joista 8 Kalajoelle.

Nuoriso Leader:

Bisnes-Leader:

Yhteisö-Leader:
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4. Saavutetut tulokset

Rieska-Leaderin kehittämisstrategian 2014–2020 (2022) määrällisiksi 

tuotostavoitteiksi on asetettu seuraavaa:

Käsitellyt hankkeet, kpl (sis. peruuntuneet ja kielteiset)

Myönnetyt Maaseuturahasto / Omarahoitteiset

Maaseuturahaston yritystuet

Maaseuturahaston yleishyödylliset hankkeet

Kaikista tukien saajista uusia hanketoteuttajia

Muiden rahastojen hankkeet

Tiedotus- ja aktivointitilaisuudet

Koulutustilaisuudet

Viestintätoimet (lehtijutut, lehdet, esitteet, ym.)

Yhdistyksen jäsenmäärä

- suorien yritystukien saajat

- joista investointeja

- joista kansainvälisiä

- joista teemahankkeita

- joista nuorten omia / nuoriin kohdistuvia

- Erasmus+ / rakennerahastot

- joista itse järjestettyjä

- osallistuminen toisten järjestämiin

- joissa osallistujia yhteensä

- yritysryhmissä mukana olevat

568

173

560

150

130

40

200

20

700

300

10 11

181

140

118

5

850

153

280/280

7/3

280/288

10/1

104

69

60

10

4

20

100

100

3 000

34

8 789

32

86

0

83

7
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Rieska-Leaderin kehittämisstrategiassa 2014–2020 (2022) esitettyjen määrällisten tulostavoitteiden 

seuranta on hankalaa, koska viralliset seurantatiedot mittaavat eri asioita. Tämä ei ollut tiedossa strategiaa 

tehtäessä.  

Määrällisten tulostavoitteiden toteuma 31.12.2021:

Kehystarkistusta varten on määritelty kolme strategista tavoitetta:

Uusia yrityksiä, kpl

Nuoriin kohdistuvat ja nuorten omat hankkeet

- joista naisyrityksiä / nuorten yrityksiä

Yhteistyöhankkeissa ja -verkostoissa mukana olevien 

yritysten määrä

Uusien ja säilyneiden työpaikkojen määrä, htv

Maaseuturahaston yleishyödylliset hankkeet

Uusia tai uudistettuja tapahtumia

- suorien yritystukien saajat

Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta edistävät 
tapahtumat

Uusia tuotteita / palveluita, kpl

Hankkeiden tilaisuuksiin osallistujia, kpl

Hankkeissa tehtäviin talkootöihin osallistujia / tunteja

Tehtyjä kylä-, hyvinvointi-, turvallisuus-, ympäristö-, 

ym. suunnitelmia, kpl

Kansainvälisissä hankkeissa mukana olevia 

toimijatahoja, kpl

EVS-nuoria alueella, kpl

Hankkeen aikana työllistyneitä, htv

25

178

120

40

210

90

50

60

130

20 13

181

20/5

200

20

10/0

269

24

104

53

71,19

20/20

15 000

1 000/10 000

50

5

177

20

?/57 293

21/49

95 288
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5. Tiedotus, aktivointi ja koulutus

6. Yhteistyö

Koronaepidemian vuoksi ei 2021 ole järjestetty fyy-

sisiä aktivointitilaisuuksia. Leader-toiminnasta on 

kerrottu muutamissa muiden järjestämissä virtuaali-

koulutuksissa, mutta niiden osallistujamääristä ei ole 

tarkkoja tietoja.

Uusille hallituksen jäsenille pidettiin perehdyttämis-

koulutus toimistolla. Työntekijät ja hallituksen jäse-

net ovat osallistuneet maaseutuviraston ja ministeri-

ön virtuaalisiin koulutuksiin. Opintomatkoja 2021 ei 

järjestetty.

Keväällä 2021 palkattiin osa-aikaiseksi tiedottajaksi 

Anne-Mari Ojala ja syyskuussa otettiin käyttöön uu-

det nettisivut, jotka suunniteltiin ja toteutettiin yh-

dessä maakunnan kaikkien Leader-ryhmien kanssa. 

Tiedottamisessa on keskitytty nettisivujen, Faceboo-

kin ja Instagramin päivittämiseen

Leader-hankkeista ja/tai Rieska-Leader ry:n toimin-

nasta on ollut lehtijuttuja vuonna 2021 paikallisleh-

dissä vähintään 80 kpl (= Leader-toimiston keräämät 

leikkeet, jotka ovat vain osa julkaistuista). Ries-

ka-Leaderin nettisivuilla kävi vuoden aikana 7 342 

vierailijaa ja Facebookissa sekä Instagramissa oli vuo-

den lopussa yhteensä 1 399 seuraajaa. Yhdistyksen 

Muiden Leader-ryhmien kanssa on tehty tiivistä yh-

teistyötä. Erittäin paljon ja monipuolista yhteistyötä 

(tapaamiset, hanketoiminta, nettisivut ja muu kehit-

täminen) on Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien 

kanssa. Perämeren rannikon toimintaryhmien kanssa 

toteutetaan yhteistä kalatalousstrategiaa.

Alueellisten viranomaisten, erityisesti ELY-keskuk-

sen, kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Ries-

ka-Leaderilla on edustajat Keski-Pohjanmaan maa-

kuntaohjelman työryhmissä ja toiminnanjohtaja on 

Keski-Pohjanmaan MYR:n varajäsenenä. Rieska-Lea-

jäsentiedottaminen hoidettiin kaksi kertaa vuodessa 

ilmestyneellä sähköisellä jäsenkirjeellä.

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuk-

sen yhteistä tiedostussivusto Popikkia on päivitetty 

(www.popikki.fi). Myös maakunnan yhteinen Nuoriso 

Leader-sivusto on ollut aktiivisessa käytössä (www.

nuorisoleader.fi).  

2020 aloitettua omaa Digiä ja taloutta -hanketta 

ei päästy vieläkään kunnolla toteuttamaan koro-

nan vuoksi. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja 

neuvoa alueen toimijoita digitaalisten palveluiden 

käyttöön. Vertaisauditointia jatkettiin Suupohjan 

Leader-yhdistyksen kanssa – aiheena uuden kauden 

kehittämisstrategia. Hallituksen jäsenet ja työnte-

kijät ovat osallistuneet virtuaalisiin valtakunnallisiin 

koulutuksiin. Henkilöstöä on myös kannustettu oma-

ehtoiseen kouluttautumiseen. Kehityskeskusteluis-

sa on käyty läpi jokaisen työntekijän kehittämistar-

peita, ja niitä on mahdollisuuksien mukaan edistetty. 

Johtoryhmän kokouksissa kehittämisasioita pohdi-

taan toki muulloinkin.

derin läheisinä yhteistyökumppaneina ovat olleet 

myös kunnat sekä lukuisat maakunnalliset hankkeet.

Monien alueellisten ja paikallisten organisaatioiden 

kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti uuden kauden 

kehittämisstrategiaa suunniteltaessa.

Valtakunnantason yhteistyötä on tehty Leader-asia-

miehen ja verkostoyksikön johdolla. Suomen kaikki 

54 Leader-ryhmää ovat sitoutuneet ostamaan val-

takunnallisen Leader-asiamiehen palveluita Suomen 

kylät ry:ltä. Ostopalvelun kustannukset katetaan toi-

mintarahalla. 

12



Rieska-Leader sai vieraita Puolan kouluista 

ja Finlandia SPOT:sta. 

Tapaamisen yhteydessä kartoitettiin 

yhteistyökuvioita uudelle ohjelmakaudelle.

7. Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen on ollut ja on edelleen yksi 

Rieska-Leaderin toiminnan painopisteistä. Varsinais-

ten kansainvälisten hankkeiden lisäksi pyritään teke-

mään ns. kotikansainvälistymistä eli edistämään mo-

nikulttuurista toimintaa alueen omilla resursseilla.

Kansainvälistymiseen aktivointia tehtiin Keskipis-

te-Leaderin kanssa yhteisellä FUEL-hankkeella ja sen 

päätyttyä omalla Rural world- hankkeella. Varsinai-

sia kv-hankkeita on rahoitettu seitsemän ja lisäksi on 

kaksi hanketta, joissa on kumppanit ulkomailta, mut-

ta ei varsinaista kahdenvälistä Leader-rahoitteista 

hanketta. Ns. TNC-hankkeita (transnational coope-

ration) on siis seitsemän, joista kolmessa Rieska-Lea-

der 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.  Käynnissä 

on kolme hanketta: Innocrafts, Youthful Heritage ja 

Fresh and Local Food.

Innocrafts-hanke keskittyy käsityöyrittäjyyden ke-

hittämiseen Irlannin Westmeath Community Deve-

lopment ja Offaly Local Development Companyn 

kanssa. Hanketta hallinnoi Taito Keski-Pohjanmaa ry 

ja Rieska-Leader on hankkeessa osatoteuttajana.

Youthful Heritage -hankkeessa etsitään uusia tapo-

ja nuorten osallistamiseksi oman kulttuuriperinnön 

ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Mukana on useita 

Leader-ryhmiä Suomesta, Puolasta ja Romaniasta. 

Suomen puolella käytännön toteutuksen hoitaa pää-

osin Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, mutta Ries-

ka-Leaderin kv-koordinaattori vastaa tietyistä hank-

keen toimenpiteistä.

Fresh and Local Food -hankkeessa kehitetään ja etsi-

tään uusia tapoja paikallisten tuotteiden ja lähiruoan 

tuotteistamiseen ja markkinointiin. Hankkeessa on 

mukana Rieska- ja Keskipiste-Leaderit sekä kumppanit 

Hollannista ja Saksasta. Hanketta hallinnoi Haapave-

den-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.

Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -ohjelmaosiosta 

on saatu rahoitusta ESC-toimintaan (Euroopan Soli-

daarisuusjoukot). Kalajoella työskenteli kaksi vapaa-

ehtoista Saksasta kaupungilla ja opistolla.
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8. Yleisesti toiminnasta

Vaikka ohjelmakausi 2014–2020 virallisesti päättyi-

kin 31.12.2020, niin käytännössä ohjelmakautta jat-

kettiin ns. siirtymäkaudella. Eli vuonna 2021 toiminta 

jatkui samanlaisena kuin varsinaisella ohjelmakau-

della.

Alueen toimijat – niin yritykset kuin yhdistyksetkin 

– jättivät innokkaasti rahoitushakemuksia. Erityisen 

ilahduttavaa on ollut se, että monet uudet hakijat 

uskaltautuivat kehittämään toimintaansa. Reilusti yli 

puolet hakijoista on ollut uusia eli hakenut rahoitus-

ta ensimmäistä kertaa. Ilman Rieska-Leaderin toimin-

taa ja paikallisiin hankkeisiin myönnettyä rahoitusta 

lähes kaikki yleishyödylliset kehittämishankkeet oli-

sivat jääneet toteuttamatta. Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus on tehnyt tiukat rahoituslinjaukset ja 

suunnannut rahoituksensa vain laajoihin elinkeinol-

lisuutta edistäviin hankkeisiin ja yritystukiin. Aidot 

yleishyödylliset hankkeet voivat siis toteutua vain 

Leader-tuella.

Myös maaseudun mikroyritykset jäisivät käytän-

nössä tukijärjestelmän ulkopuolelle ilman Leaderia. 

Uskomme, että erityisesti Leader-ryhmän antama 

rohkaisu ja hakujärjestelmän käyttöön liittyvä lähi-

neuvonta ovat mahdollistaneet uudet hakijat ja pie-

nemmätkin hankkeet.     

Kokemuksesta voidaan sanoa, että ilman Leaderia 

maaseudun kehittämistä tekisivät vain suuret am-

mattimaiset hakijat suurilla hankkeilla – pääosin vail-

la ruohonjuuritason kytkentää. 

Osana toiminnan laadun kehittämistä on otettu 

käyttöön oma asiakaspalautejärjestelmä, jolla kysy-

tään tuensaajien kokemuksia myöntö- ja maksupro-

sesseista ja muutoinkin näkemyksiä Rieska-Leaderin 

toiminnasta. Oman toiminnan jatkuva arviointi ja sen 

perusteella tehtävät muutokset ovat laatutyön kul-

makivi.

Yritysten tukemiseen tarkoitettu suppea kehittämis-

välinevalikoima on vähentänyt yritystukien määrää. 

Aiempina ohjelmakausina Rieska-Leaderin myöntä-

mistä tuista on kappalemääräisesti enemmistö ollut 

yritystukia. Nyt yritystukien määrä on reilu kolman-

nes. Jos mukaan lasketaan yritysryhmissä mukana 

olevat, nousee määrä lähes puoleen. Yrityksien ke-

hittämistä yritetäänkin edistää yritysryhmähankkeil-

la, joiden rahoittamisesta on jo saatu hyviä tuloksia. 

Lisäksi oma rahoitussysteemi pienille hankkeille ja 

yrityksille tuo uusia hakijoita ja tuloksia.
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Lokakuussa 2021 Rieska-Leader ry:n 

perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta.

Merkkipäivän kunniaksi nostettiin maljat 

Tilviksen marjatilan alkoholitonta 

kuohujuomaa.

Kuvassa Kirsti Oulasmaa, 

varapj. Tommi Oja, pj. Anne Lahti,

Laura Sorvoja ja Asko Eerola.



9. Yhteystiedot

Toimisto:

Rieska-Leader ry
PL 84 (Torikatu 3)
84101 Ylivieska

www.rieskaleader.fi
www.popikki.fi

toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa

puh. 040 553 7209

email: kirsti.oulasmaa@rieskaleader.fi

Leader-neuvoja Asko Eerola

puh. 044 772 7877

email: asko.eerola@rieskaleader.fi

maksatusneuvoja Laura Sorvoja

puh. 044 755 8877

email: laura.sorvoja@rieskaleader.fi

kv-koordinaattori Rita Kovacs

puh. 044 761 8300

email: rita.kovacs@rieskaleader.fi

tiedottaja Anne-Mari Ojala

puh. 044 342 5425

email: anne-mari.ojala@rieskaleader.fi
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Liite 1
Tuloslaskelma ja tase 2021

RRIIEESSKKAA--LLEEAADDEERR  RRYY

TULOSLASKELMA 22002211 22002200

VVAARRSSIINNAAIINNEENN  TTOOIIMMIINNTTAA
Tuotot

rahoitus MMM (EU+valtio) 217 545 195 017
rahoitus kunnat 72 324 59 914
muut rahoitukset 69 685 33 087
jäsenmaksut 240 2 250
kuntien hankerahoitus 166 980 243 055
muut tuotot 238 565

TTuuoottoott  yyhhtteeeennssää 552277  001122 553333  888888

Kulut
henkilöstökulut -204 547 -191 611
toimistokulut -38 613 -36 565
ostopalvelut -15 066 -9 955
matkakulut -9 499 -12 758
muut kulut -23 709 -24 691
kuntarahamaksatukset -153 879 -243 055
omat rahoitukset -27 885 -13 760

KKuulluutt  yyhhtteeeennssää --447733  119977 --553322  339955

VVAARRSSIINNAAIINNEENN  TTOOIIMMIINNTTAA 5533  881155 11  449933

RRAAHHOOIITTUUSSTTOOIIMMIINNTTAA

Korkotuotot 0 3
Korkokulut 0 -4

RRAAHHOOIITTUUSSTTOOIIMMIINNTTAA 00 --11

TTiilliikkaauuddeenn  ttuullooss 5533  881155 11  449922
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hakija hanke kunta kuvaus

Kähtävän kyläyhdistys ry Kehittyvä Kähtävä Alavieska Liikunta- ja vapaa-ajanaluei-
den rakentaminen ja kunnos-
tus

Alavieskan kunta Alavieskan kunnan omista-
mien museoiden kehittä-
minen, esiselvitys

Alavieska Selvitetään Alavieskan kahden 
museorakennuksen kunto ja 
mahdolliset remonttitarpeet 
sekä tehdään museoiden toi-
mintasuunnitelma.

Alavieskan kunta Museokohteiden kunnos-
taminen

Alavieska Museoiden kunnostus yhdes-
sä yhdistyksien kanssa

Alavieskan Viri ry Virin ilma-vesi-lämpö-
pumppu

Alavieska Urheilutalon energiaa säästä-
vä investointi

Alavieskan Viri ry Lukitusjärjestelmän muu-
tos

Alavieska Lukitusjärjestelmän sähköis-
täminen

Alavieskan Viri ry Alavieskan Virin kiinteistö-
jen energiatehokkuuden 
parantaminen

Alavieska Lämmöneristyksen parantami-
nen ja ilmalämpöpumppujen 
hankkiminen

Teatteri Valo ry Teatteri valon kehittämis-
hanke

Alavieska Kesäteatterin esiintymislavan 
kattaminen ja muut kehittä-
mistoimet

Taluskylän kyläyhdistys ry Taluskylän kyläyhdistys 
ry:n grillikota

Alavieska Grillikodan rakentaminen

Alavieskan Yrittäjät ry Alavieskan Vetovoima Alavieska Selvitetään ja toteutetaan 
asukkaiden ja toimijoiden 
toiveita ja tarpeita

Alavieskan Viri ry Lumikurun valaistusmuu-
tos

Alavieska Valaistun ladun parannus ja 
jatkaminen

Suomen Energianeuvonta Oy Kotimaisesta kansainväli-
seksi toimijaksi

Alavieska Kokeilutuki

Breathe Mobile Solutions Oy Ensihoidon mobiilisi-
mulaattorin graafinen 
suunnittelu ja visuaalisen 
ilmeen toteutus

Alavieska Yrityksen perustamistuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Lounasravintolan inves-
toinnit

Alavieska Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Valkosipulin jatkojalostus Alavieska Yritysinvestointi

Tapu Oy Koneinvestointi ja tilojen 
muutostyöt

Alavieska Yritysinvestointi

J & V Care Oy Hoitolarakennus Alavieska Yritysinvestointi

Tarviketalli Oy Liiketoiminnan monipuo-
listaminen

Alavieska Yritysinvestointi

Kalajoen kaupunki Ventelän talo Kalajoki Ventelän talon kunnostus

Kalajoen yrittäjät ry Keskustan isäntähanke Kalajoki Kalajoen keskusta-alueen ke-
hittäminen.

Kalajoen yrittäjät ry Yrittäjien investointihanke Kalajoki Torikojujen ja teemavalojen 
hankinta liittyen Keskustan 
isäntähankkeeseen.

JEDU / Artema Ympäristön luova kehittä-
minen yhteisöllisin ja ope-
tuksellisin menetelmin

Kalajoki Edistetään ympäristön viihtyi-
syyttä, vahvistetaan yhteisölli-
syyttä ja kehitetään menetel-
miä piha- ja viherrakennusalan 
opetuksen sekä talkootyön 
johtamiseen.

Kalajokilaakson USA Cars ry Kiihdytyspäivät 2030 Kalajoki Ajanottolaitteiston hankinta

Liite 2
Rahoitetut hankkeet 2015–2021 
(vuonna 2021 rahoitetut lihavoitu)



Metsähallitus Rahjan ja Vihaslahden 
luontokohteet kuntoon, 
suunnitteluhanke

Kalajoki Suunnitellaan merenrannan 
luontokohteiden opasteita 
jne.

Metsähallitus Rahjan ja Vihaslahden 
luontokohteet kuntoon, 
investointihanke

Kalajoki Rakennetaan lintutorni, kun-
nostetaan satamaa ym.

Kalajoen Etelänkylän jako- ja 
kalastuskunta

Virkistyskalastuksen kehit-
täminen Kalajoessa

Kalajoki Rakennetaan katokset kalas-
tuspaikoille ja parannetaan 
opasteita kohteisiin

Himangan Urheilijat ry Pernun hiihtomaja Kalajoki Kunnostetaan hiihtomajaa ja 
varustetaan se myös liikunta-
rajoitteisten käyttöön

Himangan Roima ry Roiman talon kunnostus Kalajoki Kunnostetaan urheiluseuran 
taloa monikäyttöisemmäksi

Suomen Sukututkimusseura ry Omat juuret Kalajoki, 
Aisapari

Alueiden välinen hanke, jossa 
kehitetään uusia välineitä su-
kututkimukseen

Golden Beach Disc Golfers ry Hiihtomajan frisbeegolf-
rata

Kalajoki Rakennetaan frisbeegolf-rata

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhalli, 
vol 1

Kalajoki Himangan urheiluhallin kun-
nostaminen

Voimaa kokemuksesta ry PääAsia -hanke Kalajoki Uuden yhdistyksen toiminnan 
käynnistäminen

Kalajoen kaupunki Nuoret taitajat lavalla Kalajoki Nuorten musikaalin järjestä-
minen

Kalajoen yrittäjät ry Keskustan isäntähanke 2 Kalajoki Kalajoen keskusta-alueen ke-
hittämishankkeen jatko

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhalli, 
vol 2

Kalajoki Himangan urheiluhallin jatko-
kunnostaminen

Tractor Pulling Team ry Tractor Pulling -rata Kalajoki Tractor pulling -radan rakenta-
minen Kalajoelle

Kalajoen yrittäjät ry Keskustojen kehittäminen Kalajoki Kehitetään Kalajoen, Himan-
gan ja Raution keskustoja yh-
teisillä tapahtumilla ym.

Himangan Urheilijat ry Himangan Urheiluhallin 
monitoimitilan käyttömu-
kavuuden parantaminen

Kalajoki Uudistetaan urheiluhallin 
wc-tilat sekä keittiön ja ko-
koustilojen ilmanvaihto

Voimistelu- ja urheiluseura 
Himangan Roima ry

Himangan Roima - painon-
nosto ja kuntonyrkkeily

Kalajoki Hankitaan harjoitusvälineitä ja 
saneerataan harjoitustila

Pahkala-Pernu Kyläyhdistys ry Pahkalan kylätalon (enti-
nen koulu) lämmitysjärjes-
telmän muuttaminen

Kalajoki Päivitetään lämmitysjärjestel-
mä kalliista öljylämmityksestä 
ekologiseen maalämpöön

Tanssi-ilmaisuryhmä AeroDan-
ce ry

AeroDance Tanssisali Kalajoki Uusien tilojen kalustaminen ja 
tarvikehankinnat

Kalajoen Junkkarit ry Ensilumen olosuhteiden 
kehittäminen

Kalajoki Testataan erilaisia lumen säi-
löntämenetelmiä hiihtokau-
den pidentämistä varten

Kalajoen kaupunki Digitaalisen palvelukoko-
naisuuden kehittäminen

Kalajoki Yritysryhmähanke yritysten 
digitaalisten palvelujen kehit-
tämiseksi

Himangan Kekolahden kala-
satama

Pohjanpään jakokunnan 
yhteisalueet

Kalajoki Kalasataman laitureiden ja 
paikoitusalueen rakentaminen

Himangan Urheilijat ry Urheiluhallin peseytymis-
tilat

Kalajoki Uudistetaan urheiluhallin pe-
seytymistilat ja pukuhuoneet

Voimistelu- ja urheiluseura 
Himangan Roima ry

Voimailujaoston toiminnan 
kehittäminen

Kalajoki Hankitaan tatami ja urheiluvä-
lineitä

Himangan Kasviskuivaus Oy Yrityksen investointi Kalajoki Yritysinvestointi



Kalajoen kaupunki Multicultural Mindset – 
Maaseudun nuorten kan-
sainvälisen ajattelutavan 
laajentaminen

Kalajoki Laajennetaan maaseudun 
nuorten ajattelutavan kan-
sainvälistymistä

Kärkisen kyläyhdistys ry Kärkisen kylätalon il-
mastoystävällisyyden ja 
energiatehokkuuden pa-
rantaminen

Kalajoki Kylätalon lämmitysjärjestel-
män muutos

Kalajoen Voimistelijat ry Voimistelumontun raken-
taminen

Kalajoki Voimistelumontun rakenta-
minen

Plassin Kyläyhdistys ry Kalajoen Teatteritalon 
lämmitysjärjestelmän 
parantaminen

Kalajoki Teatteritalon lämmitysjär-
jestelmän muutos

Himangan Urheilijat ry Pernun ulkoilualueen 
turvallisen monikäyttöi-
syyden ja energiatehok-
kuuden parantaminen

Kalajoki Liikunta-alueen reittien ja 
valaistuksen uudistaminen

Kievarila Kissankello Oy Kievarila Kissankello Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Tuotantokameran ja oheis-
laitteiden hankinta

Kalajoki Yritysinvestointi

Ojalan trikootehdas Ky Kotimaisuus esiin Kalajoki Kokeilutuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Saunalautta Sihinä Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Yrityksen kokeiluhanke Kalajoki Kokeilutuki

Valmennuskumppani Oy Digitaaliset palvelut Kalajoki Kokeilutuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

JFK-Autofix Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Ratsastuskentän rakenta-
minen

Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Kotieläinpihan rakentami-
nen

Kalajoki Yritysinvestointi

Tilviksen marjatila Kuohujuomien laitteisto Kalajoki Yritysinvestointi

R & P Alasuvanto Oy Yrityksen investointihanke Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Yrityksen kasvun mahdol-
listavat investoinnit liiku-
teltavaan kalustoon

Kalajoki Yritysinvestointi

Hyvinvointikeskus ASEMA Oy Kuntosalin laajennus Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

EMIT - korubrändin luonti Kalajoki Yrityksen perustamistuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Investoinnit toiminnan 
aloittamiseen

Kalajoki Yritysinvestointi

Cadmek Oy Protopaja Kalajoki Yritysinvestointi

Pauha Oy Kuvatuotantoyhtiön kehit-
täminen

Kalajoki Yritysinvestointi

Heavy Metal Consultation Oy Kalastus-/elämysmatkailu-
toiminnan käynnistäminen

Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Alkuinvestoinnit Kalajoki Yritysinvestointi

CF Line Ay Yrityksen toimitila- ja ka-
lustoinvestointi

Kalajoki Yritysinvestointi

Tilviksen marjatila Mehustamon laajennus ja 
koneinvestointi

Kalajoki Yritysinvestointi

Vähäsarja Oy Hyvä eväs kauas kantaa Kalajoki Yritysinvestointi



Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Yritystoiminnan käynnis-
tämisen vaatimat inves-
toinnit

Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Yritystoiminnan käynnis-
tämisen vaatimat inves-
toinnit

Kalajoki Yritysinvestointi

Uteman Oy Tuotantolinjasto Kalajoki Yritysinvestointi

Puhtaasti Kotona Oy Tuotanto- ja pakkaamoti-
lan investoinnit

Kalajoki Yritysinvestointi

Käännän Itu ja Elo Oy Investoinnit tuotantoti-
loihin

Kalajoki Yritysinvestointi

SeaFox Oy Matkailun ohjelmapalve-
lujen käynnistänen

Kalajoki Yritysinvestointi

Monitoimi Lukkarila Oy Toimitila ja kalustoinves-
tointeja

Kalajoki Yritysinvestointi

HB Events Oy Kokeilutuki - Kumppa-
nuusmalli Kalajoen Ve-
netsialaiset

Kalajoki Yrityksen perustamistuki

Kalajoen Ratsupalvelut Ay Kengityspajan rakenta-
minen

Kalajoki Yritysinvestointi

Päiväkoti JES Oy Leikkipuiston ja aistipuu-
tarhan toteuttaminen

Kalajoki Yritysinvestointi

AJ-Paja Oy Matkailun ohjelmapalve-
lujen kehittäminen

Kalajoki Yritysinvestointi

Raution kauppa OSK Raution alueen palvelui-
den monipuolistaminen

Kalajoki Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonhar-
joittaja

Välttämättömät alkuin-
vestoinnit yritystoimin-
taan

Kalajoki Yritysinvestointi

Eskolan kyläyhdistys ry PalvelevaYhteisö Kannus Kehitetään kylän lähipalvelui-
ta ja toimintaa

Kannuksen ja Toholammin 
vammaisten asumispalveluyh-
distys ry

ELPU -hanke, Esteetön 
elämyspuutarha kehitys-
vammaisille

Kannus Rakennetaan esteetön elä-
myksellinen puutarha, johon 
tulee harrastusmahdollisuuk-
sia

Kannuksen ja Toholammin 
vammaisten asumispalveluyh-
distys ry

HYVIS -hanke, Alueen kehi-
tysvammaisten hyvinvoin-
nin edistäminen ja yhtei-
söllisyyden lisääminen

Kannus Elämyspuutarhan hyödyntämi-
nen kehitysvammaisten hy-
vinvoinnin ja yhteisöllisyyden 
lisääminen

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

Kannus, 
Pirityiset

Kehitetään paikallismuseoi-
ta edistämällä kuntalaisten 
osallisuutta kulttuuriperinnön 
vaalimisessa, nostamalla mu-
seoiden paikallista profiilia ja 
näkyvyyttä kuntalaisten näkö-
kulmasta

Keski-Pohjan Yrityspalvelu oy Lestijokilaakso eläväksi, 
Kannuksen ja Toholammin 
keskustojen kehittämis-
hanke

Kannus, 
Pirityiset

Kehitetään Kannuksen ja To-
holammin keskusta-alueita

Yli-Kannuksen kyläyhdistys ry Riippusillan lenkki Kannus Riippusillan ja ulkoilureitin 
rakentaminen

Kannuksen Ura ry Merkki päällä Kannus Urheiluseura kehittää eri ikäis-
ten harrastetoimintaa

Kannuksen yrittäjät ry Kannuksen kesäpäivät Kannus Järjestetään kaiken kansan 
kesätapahtuma



Kannuksen Team Eskopuu ry Maastopyöräilyreitit Kannus Pyöräilyreittien tekeminen 
maastoon

Kannus-Seura ry Kirjurintupa - kunnostus-
hanke

Kannus Historiallisen kirjurintuvan 
kunnostaminen

Kannuksen kaupunki HyvinvointiKannus2020 Kannus Esiselvitys hyvinvointipalvelu-
jen järjestämisestä

Kannuksen rullaajat ry Betoniskeitti Kannukseen Kannus Betonisen skeittiparkin teke-
minen

Eskolan kyläyhdistys ry Opastava yhteisö Kannus Hankkeessa kehitetään kylä-
palvelukeskuksen toimintaa 
mm. opastuskeskuksella

Kannuksen riistanhoitoyhdis-
tys ry

Ammuntasimulaattori Kannus Yhdistys kunnostaa harjoit-
telu- ja kokoustilat ja hankkii 
sinne ammuntasimulaattorin

Eskolan kyläpalvelu Oy Eskola-talon investointi Kannus Eskola-talon energiatehok-
kuutta ja käyttömukavuutta 
parannetaan erilaisilla inves-
toinneilla

Keski-Pohjanmaan Partiotuki 
ry

Partio Jylhä wc kapasitee-
tin tuplaaminen

Kannus WC-tilojen lisääminen

Kannuksen Ura ry Katsomo Kannus Rakennetaan katettu katsomo 
ja kioskitilat pesäpallokentälle

Kannuksen kaupunki Eloa ja menoa Mäkiraon-
mäelle

Kannus Järjestetään erilaisia tapahtu-
mia ja muuta toimintaa

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

Kannuksen Ura ry Salibandy ulkokenttä Kannus Rakennetaan salibandyn ulko-
kenttä Kitinkannuksen liikun-
ta-alueelle

Keski-Pohjanmaan koulutus-
yhtymä

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

Eskolan kyläpalvelu Oy Ikäpaja -hanke Kannus Pyritään tavoittamaan Es-
kolan ikäihmiset ja mahdol-
listamaan heille mieluisia 
aktiviteetteja

Kannuksen kuntoilijat ry Pumptrack Kannus Pumptrack-radan rakenta-
minen

Kannuksen Ura ry Tekonurmi Kannus Tekonurmen rakentaminen

Kannuksen Autohuolto Ay Uudet toimitilat Kannus Yritysinvestointi

Kannuksen maatilapalvelu Oy Kannuksen maatilapalvelu Kannus Yritysinvestointi

Wisebit Oy Ymmärrettävää digitalisaa-
tiota

Kannus Kokeilutuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

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 
autismiin

Kannus Yritysinvestointi

FysioSportti-X Ay Kuntosalin kehittäminen Kannus Yritysinvestointi

Merijärven kunta Merijärven skeittiparkki Merijärvi Skeittipuiston rakentaminen



Merijärven kunta Aittasouvi 2016–17 Merijärvi Suunnitellaan ja järjestetään 
tapahtumia uuden Aittatorin 
alueella

Merijärven kunta Aittatori 2016–17 Merijärvi Siirretään vanhoja aittoja ky-
län keskustaan parantamaan 
viihtyisyyttä ja tapahtumien 
järjestämistä varten

Merijärven Kotiseutuyhdistys 
ry

Merijärven perinnetiedon 
digitointi -hanke

Merijärvi Digitoidaan Merijärven van-
hoja valokuvia, videoita, 
c-äänikasetteja sekä muuta 
perinnetietoa

Merijärven kunta Luontoliikunnasta kuntoon Merijärvi Hankkeessa selvitellään 
reitistöjä, hankitaan luvat ja 
tehdään eri liikuntamuotoja 
tutuksi

Merijärven kunta Luontoliikunnasta kuntoon 
-investointihanke

Merijärvi Rakennetaan reitistöt ja kun-
toportaat

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Länkiprojekti Merijärvi Kokeilutuki

Juho Nivala Marjantuotannon jatkoja-
lostus

Merijärvi Yritysinvestointi

Team-Control Oy Suunnitteluohjelmistojen 
hankinta

Merijärvi Yritysinvestointi

Sähkö Tanska Oy Sähkö Tanska Merijärvi Yritysinvestointi

Oulaisten kaupunki Oulaisten skeittipuisto Oulainen Skeittipuiston rakentaminen

Oulaisten hevosystävät ry Irvan ravibaanan kehittä-
minen

Oulainen Irvan raviradan pinnan kun-
nostaminen

Oulaisten kaupunki Elävä Penttilä ja Toimiva 
Taidetalo

Oulainen Penttilän talon ja Taidetalo 
Väinölän toiminnan kehittämi-
nen, tavoitteena luoda kult-
tuuritoiminnan keskus

Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry KawioTarha Oulainen Rakennetaan hevosten ulkoi-
lutarhat ja kulkuväylät talli-
alueelle

Oulaisten riistanhoitoyhdistys 
ry

Ammuntasimulaattori Oulainen Hankitaan moderni ammunta-
simulaattori nuorille

Oulaisten 4H ry MahKu – mahdollisuudet 
kuntoon

Oulainen Nuorten työelämätaitojen ja 
työllistymisen edistäminen

Wanha Woima ry Näyttelyhalli Oulainen Uuden näyttelyhallin raken-
taminen perinnekeskuksen 
alueelle

Oulaisten yrittäjät ry Suomi100 - kansanjuhla Oulainen Eri toimijoiden järjestämä oh-
jelmallinen ilmaistapahtuma

Mäyränperän kyläyhdistys ry Mäyränperän kokoontu-
mistilat

Oulainen Rakennetaan kyläläisten yh-
teiskäyttöön grillikatos, puu-
vaja ja wc

Hanhelan metsästysseura ry Toimintakeskus Saarnio Oulainen Kokoontumistilojen ja lihojen 
käsittelytilan tekeminen

Ylivieskan seutukuntayhdistys 
ry

OulaBoost Oulainen Yritysryhmähanke, jolla kehi-
tetään yritysten yhteistyötä

Oulaisten kaupunki Frisbeegolf -rata Oulainen Hankkeessa rakennetaan fris-
beegolfrata Honkamajalle

Matkanivan Kyläyhdistys ry Matkanivan kylätalon ka-
ton uusiminen

Oulainen Katon uusiminen

Piipsjärven kyläyhdistys ry Kipaisu kinttupoluille Oulainen Vaellusreitin raivaaminen ja 
laavujen sekä WC:n rakenta-
minen



Oulaisten Yrittäjät ry OuYesh Oulainen Esiselvityshanke, jossa selvi-
tetään minkälaisena Oulais-
telaiset yritykset, yhteisöt, 
koulutuksen tarjoajat ja 
kaupungin toimijat kokevat 
tämänhetkisen tilanteen sekä 
kehittämistarpeet

Oulaisten kaupunki WetoWoima - kehittämis-
hanke

Oulainen Selvitetään ja toteutetaan 
asukkaiden ja toimijoiden toi-
veita ja tarpeita

Oulaisten kaupunki WetoWoima, investointi-
hanke

Oulainen Kehittämishankkeen toteut-
tamiseen tarvittavat inves-
toinnit

Weteraanimoottorikerho 
Wanha Woima ry

Woimaa tulevaisuuteen! Oulainen Hankkeen avulla luodaan ja pi-
lotoidaan eri ikä- ja kohderyh-
mille suunnattuja aineellisen 
ja aineettoman kulttuuripe-
rinnön vaalimiseen ja edistä-
miseen sekä sukupolvelta toi-
selle siirtämiseen suunnattuja 
tuote- ja ohjelmapaketteja

Oulaisten kaupunki Bergströmin talo – koh-
taamisen, kulttuurin ja 
osaamisen keskittämö

Oulainen Selvitetään kiinteistön käyt-
tömahdollisuudet monipuo-
liseen käyttöön sekä mah-
dolliset yhteistyökumppanit

Oulaisten kaupunki Kyläillen! -Elämää ja elin-
voimaa koko kaupunkiin

Oulainen Selvitetään kylien olemassa 
olevat toiminnot sekä tar-
peet

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Salaojahuuhtelulaite Oulainen Yritysinvestointi

Macomtech Oy Uuden toimitilan hankki-
minen

Oulainen Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Suorien lähetysten kehit-
täminen

Oulainen Yritysinvestointi

Piha- ja vihersuunnittelu Villa 
Garden Oy

Yrityksen kansainvälisty-
minen

Oulainen Kokeilutuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Cafe Hilppa Oulainen Yritysinvestointi

Suomen ISM Oy Valotaulut Oulainen Yritysinvestointi

AM Bonus Oy Työstökonepalvelun toi-
minnan käynnistäminen

Oulainen Yritysinvestointi

Kalenteripiste T. Oja Ky Pakkaussuunnittelun digi-
talisaatio

Oulainen Perustamistuki

Coulu Systems Oy Mikrosirut LeaDoihin Oulainen Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

FysiBeauty Oulainen Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonhar-
joittaja

Tarkoin toleranssein Oulainen Yritysinvestointi

Timanttiunelmia Oy Herkku-Grilli Oulainen Yritysinvestointi

Sievin perhepalvelukeskus ry Vanhempana vahvemmaksi Sievi Tuetaan perheiden jaksamista 
arjessa ryhmätoiminnan avulla

Sievin kunta Skeittiparkki Sievi Rakennetaan skeittiparkki 
Sieviin

Sievin kunta Pelastakaa Pekanmäen 
makasiini

Sievi Tehdään suunnitelma Sievin 
museoiden käytöstä ja kun-
nostustarpeesta

Sievin kennelseura ry Koiraurheilukeskus Sievä Sievi Kunnostetaan vanhaan kiin-
teistöön monipuoliset tilat 
koiraharrastajille



Sievi-Seura ry Energiatehokkaampi

Sievi-Seura

Sievi Seuran kiinteistön kunnosta-
minen

Sievinkylän nuorisoseura ry Urheilukentän kunnosta-
minen

Sievi Kunnostetaan kylän urheilu-
kenttä

Sievin Teollisuuspuisto Oy Biohiili -selvitys Sievi Selvitetään maatilojen kiin-
nostusta biohiilen käyttöön

Sievi-Seura ry Kiurusta kaikille Sievi Arkeologisen löydön hyödyn-
täminen ja tiedon jakaminen

Jyringin kyläyhdistys ry Jyrinki liikkuvaksi Sievi Kehitetään lähiliikuntapaik-
kaa

Sievin Asemakylän Kyläyh-
distys ry

Luontopolkuhanke Sievi Rakennetaan luontopolku

Sievin kunta Maastopyöräreitistöhan-
ke

Sievi Maastopyöräreitistön raken-
taminen

Sievin kunta Aarre Sievissä - paikalli-
nen kulttuuriperintö ja 
kansalaistiede kunnan ja 
kylien elinvoimatekijäksi

Sievi Kulttuuriperintölöydöt kaik-
kien käyttöön kansalaistie-
dettä hyödyntäen

Osuuskunta Dewisa Call-Center Sievi Yritysinvestointi

Scanschips Oy Bioetanoli-selvitys Sievi Investoinnin toteutettavuus-
tutkimus

Osuuskunta Dewisa Dewisa-kodinhoitopalvelut Sievi Perustamistuki

Satu Kumpulainen Luontomatkailukohde Ka-
pusta

Sievi Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Valtaseppä IV Sievi Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Pienteurastamo Sievi Yritysinvestointi

GearMotive Oy Hammastuksen automati-
sointi

Sievi Yritysinvestointi

Pohjolan Erikoistyö Oy Putkiston kuvaus-, paikan-
nus- ja kartoitusjärjestel-
mät

Sievi Yritysinvestointi

Louekeskus Ky Lumetuksen kehittäminen Sievi Yritysinvestointi

Neuvonen Invest Oy Sievin Autogrilli Sievi Yritysinvestointi

Isokummun Luomu Oy Lammaspaimenlomat 
luonnonsuojelualueella

Sievi Yritysinvestointi

YTEK Oy Yrittäjärinki Ylivieska Kehitetään yksin- ja pienyrit-
täjien yhteistoimintaa ja työ-
hyvinvointia vertaisryhmäval-
mennuksen ja työtuntiringin 
avulla

Yhteisestä ovesta ry Tutuksi Tuokiotuvalla 
2016–2018 Virtaa, välittä-
mistä ja vertaistukea

Ylivieska Tuokiotuvan toiminnan kehit-
täminen, vakiinnuttaminen 
ja laajentaminen ikäihmisten 
hyvinvointikeskukseksi

Raudaskylän kyläyhdistys ry Koodikoulu 7–15 -vuotiaille Ylivieska Kokeillaan sopivia lähestymis-
tapoja ohjelmoinnin opetuk-
seen oppilaiden ja opettajien 
näkökulmasta



Innoittamo ry Innoittamon esiselvitys Ylivieska Selvitetään Ylivieskan ja lähi-
kuntien asukkaiden tarpeita ja 
toiveita viihtyisyyden ja hyvin-
voinnin parantamiseksi sekä 
etsitään yhteistyökumppanei-
ta toimintaan

YSP-halli Oy Lämmin harjoitustila kai-
ken ikäisille

Ylivieska Lämmitetty palloiluhalli kaike-
nikäisille

Ylivieskan kaupunki Huhmarkallion kehittämi-
sen esiselvitys

Ylivieska Selvitetään Huhmarkallion 
olemassa olevat olosuhteet 
ja palvelut sekä tehdään toi-
menpidesuunnitelma alueen 
jatkosta.

Ylivieskan työttömien yhdistys 
ry

Voimaa työttömille! Ylivieska Järjestetään voimaannuttavaa 
toimintaa työttömille ja kehi-
tetään yhdistyksen toimintaa.

Ylivieskan työttömien yhdistys 
ry

Voimaa työttömille! Inves-
tointi

Ylivieska Kalustetaan tila kahvilatoimin-
taan ja ylijäämäruoan jakeluun 
sopivaksi

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

Ylivieskan teatteriyhdistys ry Ylivieskan teatteri Ylivieska Hankitaan uuteen teatteriti-
laan erilaista irtaimistoa

Ylivieskan Kennelseura ry Renssulan koirapuisto Ylivieska Rakennetaan koirapuisto

Vieska Folk ry Folkka Ylivieska Hankkeessa kerätään alueen 
perinnemusiikkia, sovitetaan 
sitä nykyaikaan ja esitetään 
alueen eri tilaisuuksissa. 

Ylivieskan Kuula ry Kuulan liikuntahalli Ylivieska Pesäpallon harjoitteluhallin 
investoinnit

YTEK Oy Ryhtiliike Ylivieska Yritysryhmähanke fysioterapi-
apalveluiden kehittämiseen

Oja- ja Ylivieskankylän metsäs-
tysseura ry

Ojakylän mäkitupa Ylivieska Kokoontumistilojen ja lihan 
käsittelytilojen rakentaminen

Ylivieskan frisbeekarhut ry Frisbeegolfrata Huhmariin Ylivieska Rakennetaan täysimittainen 
frisbeegolfrata Huhmarin ul-
koilukeskukseen

Ylivieskan nuorisoseura ry Savela 2017 Ylivieska Kalusteinvestointeja nuoriso-
seuran talolle

Pohjanmaan ravi ry Ilmalämpöpumput Ravikes-
kus Keskiseen

Ylivieska Hankitaan ilmalämpöpumppu-
ja ravikeskukseen

Popula-Team 90 ry Populan salibandykaukalo Ylivieska Hankitaan liikuteltava saliban-
dykaukalo nuorille

YTEK Oy Yrittäjärinki 2.0 Ylivieska,

Haapavesi

Yrittäjäringin jatkohanke, jos-
sa mukana myös Haapavesi

YTEK Oy Laaturinki Ylivieska,

Nivala

Yritysryhmähanke sote-alan 
yritysten kehittämiseen

Vieskan voima ry Nostoa nuorille Ylivieska Hankitaan painonnostovälinei-
tä nuorille

Yhteisestä Ovesta ry Etsivä vanhustyö Ylivieska Yhdistys kehittää uudenlaista 
toimintaa kotona asuvien van-
husten elämän laadun paran-
tamiseksi



Raudaskylän Kristillinen Opis-
to ry

TAIKOJA - Taide ja koulutus 
kuuluu kaikille

Ylivieska Soiva Kesä 50 v-juhlavuoden 
kunniaksi järjestettävien kor-
keatasoisten ja kansainvälis-
ten musiikkikasvatuksen alan 
koulutuseminaarin ja ikäihmis-
ten palveluasumisyksiköiden 
asukkaiden musiikkitilaisuuk-
sien järjestämiseen

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdis-
tys ry

Vähäkangas-Pylväs myötä-
tuulihanke

Ylivieska Hankitaan kyläpuistoon ja 
kylätaloon leikkivälineitä kaik-
kien lasten ja lastenmielisten 
iloksi

Ylivieskan Teatteriyhdistys ry Spot On! - Development of 
local hobby theatres and 
theatre-festivals

Ylivieska, 
Irlanti

YTYn ja irlantilaiset harrasta-
jateatterin yhteistyön aloitta-
minen

Pohjanmaan Ravi ry Monikäyttöinen ja turvalli-
nen valmennussuora

Ylivieska Hiittisuoran rakentaminen

Ylivieskan Teknologiakylä 
YTEK Oy

Liikkeessä lähellä Ylivieska Esiselvityshanke, jonka tavoit-
teena on kartoittaa Likiliike 
-konseptin toimintamahdolli-
suuksia Ylivieskan seutukun-
nan alueella

Ylivieskan Kuula ry Turvallinen telinevoimiste-
lusali Voikkari

Ylivieska Hankitaan uusia, turvallisia 
voimisteluvälineitä

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

Ylivieskan Teknologiakylä 
YTEK Oy

Rohkia tulevaisuus Ylivieska Yritysryhmähanke yhteisölli-
sen Rohkia-työtilan yrityksien 
toimintojen kehittämiseksi

V & U -seura Ylivieskan Kuu-
la ry

Elektronisen taululaite-
järjestelmän hankinta

Ylivieska Elektronisen ampumataulu-
järjestelmän hankinta

V & U -seura Ylivieskan Kuu-
la ry

Kuntoportaat Ylivieska Rakennetaan kuntoportaat 
Huhmariin

Ylivieskan kaupunki Huhmarin kehittäminen, 
kartingradan uudistami-
nen

Ylivieska Kartingradan uudistaminen

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Toimitilat toimivaksi Ylivieska Yritysinvestointi

Fysiomotion Oy Liiketoiminnan laajenta-
minen

Ylivieska Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Street Workoutia ja yhtei-
söllistä ryhmävalmennusta 
Ylivieskaan

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 ke-
hittäminen

Ylivieska Yritysinvestointi

Conaway Oy Conaway Ylivieska Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Laitteiden ja työkalujen 
osto

Ylivieska Yritysinvestointi

FHL Yli-Kunto Oy Voimaharjoittelulaite Ylivieska Kokeilutuki

Ins.tsto Jouni Mikkola Ky Asbestipurku Ylivieska Yritysinvestointi



Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Tapahtumatuotanto Ylivieska Yritysinvestointi

OSK Kototuote Kototuote kasvuun Ylivieska Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Yhteisöllinen työskente-
lytila

Ylivieska Perustamistuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Striimisalkku Ylivieska Yritysinvestointi

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Moduulihirsi-tuotteistus Ylivieska Perustamistuki

Yksityinen elinkeinonharjoit-
taja

Panoraamat kuvauspalve-
lujen kehittämishanke

Ylivieska Yritysinvestointi

Polarbell Oy Rataverkostojen vaihde-
huollon kehittäminen

Ylivieska Yritysinvestointi

M Latvala Oy Kivinäytelaboratorio Ylivieska Yritysinvestointi

Padel Ylivieska Oy Padel Ylivieska Ylivieska Yritysinvestointi

Desem Oy Perustettava yritys Ylivieska Yritysinvestointi

Rieska-Leader ry Kansainvälinen maaseutu Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader

Aktivoidaan alueen yhteisöjä 
kansainväliseen yhteistyöhän 
sekä kotikansainvälistymiseen

Rieska-Leader ry Unkari - esiselvitys Rieska-, 
Keski-
piste- & 
Koillismaan 
Leader

Kehitetään ystävyyskylätoi-
mintaa mm. kartoittamalla 
liiketoimintamahdollisuuksia, 
kulttuurivaihtoa, ym.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Ka-
la ry

Tietometsä Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader, 
Norsu

Tiedonvälityshanke, jonka 
tavoitteena korostaa metsä-
talouden merkitystä alueelle 
ja lisätä erityisesti lasten ja 
nuorten tietoisuutta alasta

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry Seuramentorit ohjaajien 
tukena

Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader, 
Pirityiset

Kehitetään urheiluseurojen 
ohjaamisen ja valmennuksen 
tasoa kouluttamalla seuroihin 
mentorit

Centria AMK Oy Energiatietoisuuden lisää-
minen

Rieska-Lea-
der, Pirityi-
set

Edistetään kaukolämpöverkon 
ulkopuolisten kotitalouksien 
energiatietoisuutta, tietoa 
uusiutuvasta energiasta ja eri 
lämmitysvaihtoehtojen yhdis-
tämisestä

Vaasan yliopiston Levón-ins-
tituutti

Vaikuttavuutta Leader-toi-
mintaan - Leaderin lisäarvo 
ja sen mittaaminen

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

Todennetaan Leaderin tuot-
tama lisäarvo maaseudun 
kehittämiseen ja kehitetään 
lisäarvoa mittaavia ja todenta-
via 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 kun-
nan, seurakunnan ja järjes-
töjen välillä ja aktivoidaan 
asukkaita vapaaehtoiseen 
toimintaan mukaan

Ylivieskan seutukuntayhdistys SomeBoost Rieska-Lea-
derin alue

Yritysryhmähanke Some-yri-
tysverkostojen hyödyntämi-
sestä



Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan 
piiri ry

Lisävipinää vimpaimiin Kalajoki, 
Kannus, 
Sievi ja 
Kokkola

Parannetaan ikäihmisten tek-
nologiataitoja koulutuksilla.

Ylivieskan seutukuntayhdistys YritysPuhti Rieska-Lea-
derin alue

Hankkeen tavoitteena raken-
taa mini- ja mikroyritysten 
yritysryhmähankkeita

Keski-Pohjanmaan Pesis ry POKS - Pesis on kylän sy-
dän

Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader 
ja Pirityiset

Tavoitteena saada lisää har-
rastajia lajin pariin tarjoamalla 
ei-kilpailullista harrastamista.

Kalajoen-Alavieskan riistan-
hoitoyhdistys ry

Ammuntasimulaattori Alavieska ja 
Kalajoki

Hankitaan moderni ammunta-
simulaattori nuorille

Aisapari ry Kotouttamiskäytännöt Rieska-Lea-
derin alue, 
monta 
muutakin 
Leader-ryh-
mää

Kansainvälinen ja alueiden 
välinen hanke, jossa kerätään 
hyviä käytäntöjä maahan-
muuttajien kotouttamiseen 
maaseudulla

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

Kehitetään yhdistyksen sisäis-
tä ja ulkoista viestintää, teh-
dään laatujärjestelmä ym.

Centria AMK Oy Finlandia SPOT (Suo-
mi-Puola opastus- ja tapaa-
miskeskus)

Kalajoki,

Oulainen,

Ylivieska

Kartoitetaan alueen yrityksien 
kiinnostusta Puolan markki-
noille lähtemisestä ja raken-
netaan toimiva konsepti siellä 
toimimiselle

Ylivieskan seutukuntayhdistys 
ry

Osuuskuntien kehittämi-
nen

Kannus,

Sievi,

Ylivieska

Yritysryhmähanke osuuskun-
tien toiminnan kehittämiseen

Haapaveden-Siikalatvan kun-
tayhtymä

Kylien Unkari Kalajoki,

Kannus,

Ylivieska,

KP-

Leader

Kylien Unkari-yhteistyöhanke; 
mukana Rautio, Mutkalampi ja 
Kangas

Taito Keski-Pohjanmaa ry Muotoilun matkassa, kehit-
tämishanke

Kalajoki,

Kannus,

Sievi,

Pirityiset,

KP-Leader

Kehitetään liikkuvaa käsityö-
neuvonta- ja muotoilupalvelua 
varusteauton ja kirjastoauton 
avulla

Taito Keski-Pohjanmaa ry Muotoilun matkassa,

muotoilubussi

Rieska-Lea-
der, Pirityi-
set

Käsityöneuvontaan tarkoite-
tun pakettiauton ”muotoilu-
bussin” hankinta

Ylivieskan seutukuntayhdistys 
ry

Elämysmatkailun kehittä-
minen

Alavieska,

Merijärvi,

Oulainen

Yritysryhmähanke, jossa kehi-
tetään pienten matkailuyritys-
ten yhteistyötä



Rieska-Leader ry ANE -hanke (Activity – Na-
ture – Entrepreneurship)

Ries-
ka-Leader,

Trakt Pias-
tow Leader

Yhteistyöhanke Puolan Trakt 
Piastow -Leaderin kanssa: 
naisten aktivointi ja yrittäjyy-
teen kannustaminen

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

Nuorison aktivointi ja kansain-
välisyyteen kannustaminen

Ylivieskan seutukuntayhdistys 
ry

YritysPuhti 2 Rieska-Lea-
derin alue

YritysPuhti -hankkeen jatko

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

Lisätään nuorten tietoisuutta 
nykyajan maaseudun amma-
teista ja kannustetaan hakeu-
tumaan opiskelemaan alalle

Keski-Pohjanmaan nuoriso-
seura ry

Keski-Pohjanmaan nuoriso-
seuran kehittäminen

Rieska-Lea-
der,

Pirityiset

Hankkeella kartoitetaan 
Keski-Pohjanmaan alueen 
nuorisoseurojen tilanne ja 
tehdään kehittämisehdotuksia

Rieska-Leader ry Youth Manifesto and 
Youth Board

Ries-
ka-Leader,

Cairngorms

Skottien kanssa toteutettava 
yhteistyöhanke, jossa kehi-
tetään nuorisotyöryhmien ja 
Nuoriso Leaderin toimintaa

Ylivieskan seutukuntayhdistys 
ry

Paketti - yritysryhmä Alavieska,

Kalajoki

Yritysryhmähankkeella kehite-
tään elintarvike- ja käsityöalan 
yritysten pakkauksia

Keski-Pohjanmaan Koulutus-
yhtymä

Polku maaseudulle Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader, 
Pirityiset

Tehdään maaseutua ja maa-
seudun ammatteja ja yrityksiä 
tutuiksi eri kouluasteiden 
oppilaille, opiskelijoille ja 
henkilökunnalle Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaalla

Taito Keski-Pohjanmaa ry INNOCRAFTS- Kansain-
välisen yhteistyön avulla 
käsityötaitojen rikastutta-
misen -hanke

Rieska- & 
Keskipis-
te-Leader, 
Irlanti

KV-hanke käsityötaitojen edis-
tämiseksi

Sievin Teollisuuspuisto Oy Kehity Yritys! Kannus, 
Sievi, Pi-
rityiset, 
KP-Leader, 
Viisari

Yritysryhmähanke yritysten 
tuotantoprosessien kehittä-
misestä

Kalajoen kaupunki Kasvun tie yksinyrittäjille Alavieska, 
Kalajoki, 
Merijärvi

Kartoitetaan yksinyrittäjien 
kasvutarpeita

Rieska-Leader ry Youthful Heritage Kannus, 
Oulainen, 
Ylivieska, 
Pirityiset, 
Keskipiste, 
Puola ja 
Romania

Kv-hanke, jossa kehitetään 
nuorten mahdollisuuksia osal-
listua kulttuuriperinnön säilyt-
tämiseen ja uusien toimintata-
pojen hyödyntämiseen

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, yritys-
ten ja kansalaisten digitaito-
jen osaamista



Metsänhoitoyhdistys Keski-
pohja ry

Kotimetsä Kannus, 
Kalajoki 
(Himanka), 
Pirityiset

Lisätään lasten ja nuorten 
sekä metsänomistajien tietoi-
suutta metsien merkityksestä 
ilmastonmuutoksen torjun-
nassa

Rieska-Leader ry Rural World Rieska-Lea-
derin alue

Tuetaan nuorten ja yhteisöjen 
kansainvälistymistä, aktivoi-
daan alueen toimijoita uusiin 
kansainvälisiin hankkeisiin

Haapaveden-Siikalatvan seu-
dun kuntayhtymä

Fresh and local food Ries-
ka-Leader, 
Keskipiste, 
Hollanti, 
Saksa

Kv-yhteistyöhanke, jossa kehi-
tetään paikallisten tuotteiden 
tuotteistamista ja markkinoin-
tia vertaisoppimalla toisten 
hyvistä käytännöistä.

Kalajoen kaupunki Palvelut pakettiin yritys-
ryhmähanke

Alavieska, 
Kalajoki

Yritysryhmähanke palvelu-
pakettien kehittämiseksi 
Kalajoen matkailualueella



    

Rieska-Leader rahoitti 7 Nuoriso Leader -projektia vuonna 2021:

•	 Painonnostovälineet, Kalajoki, painonnostovälineiden hankinta

•	 Syöttökone, Kannus, syöttökoneen hankinta

•	 Fiolentina, Oulainen, tossufutisturnauksen järjestäminen

•	 Kansantanssijat, Oulainen, esiintymisasumateriaalien hankinta

•	 Pojat 07/06, Oulainen, herkkukoju futaajille

•	 Kaisaniemi beach, Ylivieska, verkkojen ja rajojen hankinta

•	 Raudaskylän kristillinen opisto, Ylivieska, TV opiskelijoiden vapaa-ajan tilaan

Rieska-Leader rahoitti 11 Yhteisö-Leader-projektia vuonna 2021:

•	 Kalajoen HAN MOO DO seura ry, Kalajoki, tatamin hankinta

•	 Kalajoen Junkkarit ry, Kalajoki, kamppailulajeille tilan rakentaminen

•	 Kannuksen 4H-yhdistys, Kannus, GoPro-kameran hankinta

•	 Eräkummit ja Sotkakosteikkotiimi, Oulainen, laavun rakentaminen

•	 Jokilaakson Paimenet ry, Oulainen, aitaelementtien hankinta paimennuskokeisiin

•	 Petäjäskosken NS, Oulainen, kunnostustarvikkeiden hankinta

•	 Piipsjärven metsästäjät ry ja Eräkummit, Oulainen, kosteikkolampareiden tekeminen

•	 Törmän Hovi Oy, Oulainen, akustiikkalevyt kokoustilaan

•	 Sievin Kennelkerho ry, Sievi, koiraurheilukeskuksen pihan varustaminen

•	 Popula Team 90, Ylivieska, maksupäätteiden hankinta

•	 Yhteisestä Ovesta ry, Ylivieska, kirjoituskilpailun tarinoiden painatus

Liite 3
Vuonna 2021 rahoitetut Nuoriso Leader, 
Yhteisö-Leader ja Bisnes-Leader-tuet



2021 rahoitetut 

Bisnes-Leader-projektit (29 kpl):

 

Yritys kunta tuen kohde

MaiPOni Oy Oulainen erikoistyökalut ja kuljetuskalusto

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen grillin nettisivut ja logon tekeminen

Viespro Oy Ylivieska vetokoelaitteen hankinta

Yksityinen elinkeinonharj. Sievi Luontoiltojen hankinnat ja markkinointi

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen psykofyysisen fysioterapian koulutus

KannusKulma Oy Kannus kirppistoiminnan aloitusinvestoinnit

Yksityinen elinkeinonharj. Kalajoki remontti- ja markkinointihankinnat

MTS Kone & Metalli Oy Kalajoki Kiertävän konekorjausyrityksen työkaluhankin-

nat

Oulashovi Oy Oulainen Asiakastilojen stailaus ja markkinointimateriaali

Ideaali ilmiö Oy Kannus Terassin rakentaminen ja kalustaminen

Yksityinen elinkeinonharj. Ylivieska Koulutus

mAttoPesula (4H-yritys) Sievi Laitehankinnat 4H-yritykselle

Yksityinen elinkeinonharj. Kannus Joogatarvikkeiden hankinta ja nettisivut

JTR Service Oy Kalajoki maastopesukärryn ja tarvikkeiden hankinta

Max-Tekniikka Oy Kannus hydrauliikkapuristimen ja tarvikkeiden hank.

Seafox Oy Kalajoki markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen videokuvauskaluston hankinta

Otto Hihnala Oy Alavieska varastotilojen parannustyöt

Viespro Oy Ylivieska raudoitteen peitepaksuusmittarin hankinta

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen näyttelyn hankinnat

Iloinen Grilli Oy Kalajoki astianpesukoneen hankinta



Koskikioski (4H-yritys) Oulainen kahvikoneen hankinta

Iloinen Grilli Oy Kalajoki ilmalämpöpumpun hankinta

Yksityinen elinkeinonharj. Kalajoki matkaparkin perustaminen

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen kuvat brändi-ilmeeseen

Uupe Oy Ylivieska majoitustilan kalustaminen

Yksityinen elinkeinonharj. Ylivieska asiantuntijapalvelut liiketoiminnan suunnitte-

luun

Jukuturve Oy Alavieska graafinen suunnittelu yrityksen toiminnan muu-

toksen yhteydessä

Yksityinen elinkeinonharj. Oulainen työkaluhankinnat uuden tuotteen valmistukseen


