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Tämä raportti on ajettu Maaseutuviraston omistamasta hallinnon tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmä sisältää
tietoja muun muassa yritys- ja hanketukien myöntämisestä ja maksatuksesta.
Tämä raportti sisältää listan ELY-keskuksissa myönnetyistä hanketuista jaoteltuna elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten (ELY-keskus) alueiden mukaan. Jokaisesta hankkeesta on hankenimen, tuensaajan ja
vireilletulopäivän lisäksi lyhyt kuvaus siitä mitä hankkeessa on aiottu tehdä. Raporttiin on merkitty omaan
sarakkeeseensa Leader -toimintaryhmän nimi kun rahoitus on haettu Leader -toimintaryhmän kautta.
Toimenpide viittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013.
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Metsäenergia Kainuussa 2008 - 2010

Tuen saaja

Vireilletulopäivä
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KAINUUN
27.12.2007
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
METSÄKESKUS
kehittämiseen
Metsäenergia Kainuussa 2008 - 2010 on osa Kainuun bioenenergiaohjelman teemahanketta. Tavoitteena on edistää biopolttoaineiden (hake, pelletti, pilke) tuotantoa ja
tehokasta käyttöä Kainuun bioerengiaohjelmaa toteuttavien muiden toimijoiden sekä alan asiantuntujoiden kanssa ja toiminnallaan edistää muidenkin uusiutuvien
energialähteiden käyttöä alueella. Käytännön toimia ovat bioenergia-alan suunnattu tiedonvälitys bioenergian tuottajille ja käyttäjille, taajama- ja haja-asutusalueen
kotitalouksille, teollisuudelle ja alan ammattilaisille. Bioenergian tuottamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa järjestetään erilaisia tapahtumia (esim. teemapäiviä) ja
tutustumiskäyntejä biolämpökohteisiin ja tuotantoon. Hanke toimii bioenergian hankintaan ja käyttöön liittyvissa asioissa ja selvitystehtävissä puolueettomana
asiantuntijana. Energian käytön tehostamiseksi tarjotaan ja tehdään energiakatselmuksia mm. maatiloille ja kunnille. Energiapuun tuotannon logistiikan kehitykseen
maakunnan olosuhteita palvelevaksi panostetaan terminaaliverkoston kehittämisellä. Järjestämällä teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä toimiviin lämpöyrittäjäkohteisiin
rohkaistaan yrittäjiksi aikovia ja lämpöyrittäjän palveluja hankkivia tekemään päätöksiä toiminnan aloittamiseksi. Toimintojen pääpaino on energiapuun korjuun
edistämisessä ja kehittämisessä; nuoret kasvatusmetsät sekä uudistusalojen hakkuutähteet ja kannot, bioenergian tuotannon logistiikan kehittämisessä; terminaali, pilke
sekä lämpöyrittäjyydessä. Myös energian säästöstä ja käytön tehokkuudesta informoidaan yhdessä energiantuottajien kanssa. Bioenergian asaintuntijapalvelut kuuluvat
hankkeen toimintoihin. Toimintoja ohjaa mm. tiedotuksen, yhteisten tapahtumien osalta bioenergiaohjelmaa toteuttavien hankkeiden tiivis yhteistyö. Neuvonnan kautta
syntyy bioenergiatuotantoon ja käyttöön investointeja, jotka tuovat työtä maakuntaan. Öljyn käytöstä biopolttoaineeseen siirtyminen jättää polttoaineen hankintaan
käytetyn rahan maakuntaan ja tukee siten alueen taloutta. Lämpöyrittämisen lisääntyminen on aina aluetalouden kannalta myönteinen asia ja kaikissa tapauksissa tuo
tullessaan investointeja.
Kainuun luomuyrittäjä 2010
PROAGRIA KAINUUN
31.1.2008
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
MAASEUTUKESKUS
koskevat toimet
Kainuun Luomuyrittäjä 2010-koulutushanke lisää ja kehittää luonnonmukaista tuotantoa Kainuun maakunnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset
maatalousyrittäjät, maatalousalalle suuntautuvat henkilöt ja hankkeessa toimiva ProAgria Kainuun henkilöstö. Yleistavoitteita ovat; mukana olevien maatilojen
kannattavuuden parantaminen luomumentelmien käyttöönotolla, peltojen pitkäaikaisen tuotantokyvyn säilymisen edistäminen, riippuvuuden vähentäminen ulkoisista
tuotantopanoksista, ravinne- ja torjunta-ainepäästöjen vähentäminen, kuluttajien myönteisen mielikuvan vahvistaminen kainuulaisesta maataloustuotannosta.
Tarkennettuja tavoitteita ovat; tilojen välisen yhteistyön lisääminen, luomuviljan ja luomuvalkuaiskasvien tuotannon lisääminen, luomuyrittäjien osaamisen lisääminen.
Hanke kouluttaa luomutuottajia ja luomutuotannosta kiinnostuneita järjestämällä koulutustilaisuuksia ja opintoretkiä. Osa koulutuksista on pienryhmäkoulutusta. Hankkeen
päättyessä 23 % Kainuun aktiivipeltoalasta on luomutuotannossa, useimpien luomukotieläintilojen on mahdollista ostaa tarvitsemansa lisärehu Kainuusta, koulutuksiin on
osallistunut vähintään 130 maatalousyrittäjää.
Kainuun yksityistieverkon kehittäminen
KAINUUN
27.3.2008
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
METSÄKESKUS
peruspalvelut
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Hankkeen kohderyhminä ovat maaseudun asukkaat, metsänomistajat, loma-asukkaat sekä paikalliset tieisännät sekä koneyrittäjät. Hyödynsaajina ovat kunnat, koska
tiekunnat toimivat omatoimisesti, puutavarayhtiöt parantuneina puun kulkuyhteyksinä, paikalliset asukkaat parempina teinä sekä alentuneina kunnossapito yms
tiekustannuksina. Hankkeen tavoite on lisätä tieisännöintipalvelujen käyttöä, etsiä erilaisia toimintamalleja yksityisteiden hoitamiseen, tuoda esille ja kehittää uusia
korjaus- ja kunnossapitomenetelmiä ja kehittää tiekuntien toimintaa. Järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista tieasioista. Tavoitteena on saada tiekunnat toimiviksi
ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa, ja saada alennettua tienpitokustannuksia hoidon tasosta tinkimättä. Tavoitteena on myös, että tieisännöinti lisääntyy.
KantriKoulutus
KAINUUN MAAKUNTA
22.9.2008
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
-KUNTAYHTYMÄ
koskevat toimet
Kohderyhmänä ovat kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat.
Tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä osaamista kehittämällä. Määrällisinä tavoitteina ovat 1200 opiskelijaa ja 3450
oppilastyöpäivää (á 8h).
Toimenpiteinä on organisoida koulutuskokonaisuuksia, jotka tehostavat yrittäjyyttä sekä syventävät tuotantoprosesseja. Koulutusteemoja ovat johtaminen ja kilpailukyky,
maatilan sukupolvenvaihdos, metsänomistajien koulutukset, bioenergia, maidontuotanto, lammastalous, hevostalous, peltokasvinviljely, puutarhatuotanto ja
elintarvikkeiden jatkojalostus.
Koulutusta järjestetään luokkaopetuksena, sähköisenä, tutustumiskäynneillä, opintomatkoila sekä yrityskohtaisena koulutuksena. Hankkeen aikana toteutetaan 906
koulutuspäivää.
HYRYN SYSÄYS 2009 - 2010
HYRYNSALMEN
29.10.2008
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
YRITTÄJÄT RY
ry
Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti hyrynsalmelaisten yrittäjien, mutta myös kyläyhdistysten ja järjestöjen yhteistyötä. Opitaan toimimaan yhdessä ja toteutetaan
yhteistyönä ensimmäiset kyläpäivät ja kylämessut, joita jatkossa järjestetään vuorovuosittain; kylämessut järjestetään vuonna 2011. Samalla parannetaan
hyrynsalmelaisten tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä ja saatavuutta sekä yritysten kannattavuutta.
LUONNOSTA SINULLE II-hanke 2009-2012
ARKTISET AROMIT
5.11.2008
331 Koulutus ja tiedotus
RY
Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat matkailukeskukset, maaseutu- ja luonnontuotealan yritykset sekä näitä palvelevat alihankkijat.Tavoitteina on lisätä sienten
hyödyntämistä projektialueella, edistää luonnontuotteiden hyödyntämistä matkailussa ja kehittää ammattikeittiöyhteistyön avulla luonnontuotteiden käyttöä
lähiruokapalveluissa. Hanke toteuttaa alueellisia tiedotustilaisuuksia luonnontuotteiden kytkemiseksi matkailun osaksi, järjestää sieni-iltoja, poimintakilpailuja ja välittää
tietoa kansainvälisestä kysynnästä. Lisäksi karatoitetaan luonnontuotteista kiinnostuneet ohjelmapalveluyritykset, markkinoinnin kohdenmaiden kieltä hallitsevat
yhdyshenkilöt ja organisoidaan tutustumisretkiä hankemaakuntien yrityksille.Oppilaitosten kanssa neuvotellaan uusien koulutuksien kehittämisestä projektialueelle. myös
lähiruoan käyttö kasvaa.
YLÄKAINUUN TARINAKARTASTO
HYRYNSALMEN
18.11.2008
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KUNTA
edistäminen
Hankkeessa hyödynsaajat ovat Ylä-Kainuun kunnat, asukkaat, kansainväliset ja kotimaiset luonto- ja kulttuurimatkailijat, kainuulaiset, kansalliset ja kansainväliset
matkailuyrittäjät ja kulttuuritoimijat.
Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Ylä-Kainuun keskeiset luonto- ja kulttuurimaisemat yhteen houkuttelevaksi ja korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi, tarinakarttakirjaksi.
Hanke noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, joissa kestävin kehittäminen kumpuaa kohdealueen omista arvoista. Hanketyöskentely jakaantuu
perinteenkeruutyöhön, tarinasikermien kirjoittamiseen, fantasiamaailman luomiseen kansanperinteestä, graafiseen suunnitteluun, kielenkääntämiseen, tiedottamisen,
kulttuuriluentojen pitämiseen sekä vankan yhteistyön muodostamiseen alueen toimijoiden kanssa.
Hankkeen aikana valmistetaan näyttävä tarinakarttakirja. Se markkinoi ainutlaatuisia kainuulaisia luonto- ja kulttuurikohteita. Tarinakartta tarjoaa houkuttelevia sisältöjä
elinkeinoelämälle ja voimistaa alueen asukkaiden kotiseutuidentiteettiä.
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ARTEMIS-KARHUNHAUKKUROBOTIN
IIVANTIIRAN
9.12.2008
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KEHITTÄMISHANKE
KYLÄYHDISTYS RY
ry
Tämän kehittämishankkeen ja myöhemmin haettavan investointihankkeen tavoitteena on kylätoiminnan monipuolistaminen ja paikallisen omatoimisuuden vahvistaminen
kyläyhdistyksen kautta. Hanke on kylän yhteinen ponnistus, joka antaa kehittämistyölle määrätietoisen tavoitteen ja luo yhteishenkeä. Toiminta edistää seudun
elinkeinoelämää ja kylän yhteistoimintaa mm. matkailun kautta lisäten alueen vetovoimaa.
Hankkeiden konkreettisena tuloksena kylällä halutaan tarjota mahdollisuudet kouluttaa ja testata karhua haukkuvia koiria luonnollista tilannetta muistuttavissa
olosuhteissa. Kehitetään kauko-ohjattava karhurobotti, joka muistuttaa olemukseltaan, liikkumiseltaan, ääntelyiltään ja hajultaan mahdollisimman paljon oikeaa karhua ja
koerata, joka mahdollistaa koirien testaamisen järjestämisen ympäri vuoden.
Kehittämishankkeen yksilöidyt toimenpiteet: 1. Karhurobotin suunnittelu, alihankintojen valmistelu. 2. Tiedotusseminaarin suunnittelu, valmistelu ja toteutus 3. Koealueen
videorakenteiden suunnittelua ja testausta. 4. Robotin testausta ja viimeistelyä sisätiloissa. 5. Karhukoirakoulutuksen esittely, pienimuotoista koulutusta, kokeita. 6.
Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelman laatiminen 7. Loppuraportti.
Suometsät kuntoon Kainuussa 2009-2010
KAINUUN
22.12.2008
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
METSÄKESKUS
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Hanketta hallinnoi Kainuun metsäkeskus. Yhteistyökumppaneina metsänomistajat, metsäkeskus, metsäyhtiöt, metsäpalveluyrittäjät, koneurakoitsijat, metsähallitus,
metsänhoitoyhdistykset, metsäntutkimuslaitos, Kainuun Etu ja Kainuun kunnat.Hankkeessa selvitetään uusimpiin tutkimuksiin perustuvat keinot suometsien hoidon ja
hakkuiden edistämiseksi sekä testataan toimintamalleja.Hankkeessa tehdään toimijoiden kanssa yhtestyötä tehostamalla logistiikkaa, ottamalla käyttöön uusia
innovaatioita mm.digitaaliset ilmakuvat, gps-paikannus, sähköiset tietojärjestelmät, sähköinen tiedonsiirto eri järjestelmien kautta ja järjestetään
infotilaisuuksia.Suometsien hoidon määrällinen kasvu metsäohjelman tavoitteeseen lisää: kantorahatuloja 1 milj.euroa/V, puuhankinnan yrittäjätuloja 0,5 milj.euroa/v,
kemera-varojen käyttöä 150-200 000 euroa/v ja työllisyyttä 20-30 henkilötyövuotta.Toimenpiteen ansiosta saadaan v.2008 päivitetyn Kainuun metsäohjelman 2006-2010
tavoitteiden edellyttämällle tasolle.
Tulevaisuuden älykylä - Ruhtinansalmi
RUHTINANSALMEN
5.1.2009
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
ry
Hankkeen yleistavoitteena on, että kylä pysyy vahvana, kehittyy entistä vahvemmaksi ja että tulevaisuudessa siellä asuu älyttömän onnellinen kansa. Tavoitteet: kylän
koulun kehittäminen elinikäiseksi oppimisen keskukseksi, kyläntalo kyläpalvelukeskukseksi, asuntojen energiaomavaraisuuden nostaminen, kylän markkinointi uusille
asukkaille ja paluumuuttajille ja elämysmatkailun monipuolistaminen (itärajan retkeilyreitin käytön tehostaminen ). Hyödynsaajat ovat Juntusrannan, Hossan, Saarikylän,
Myllylahden, Kiannanniemen ja Selkoskylän asukkaat sekä luontomatkailusta kiinnostuneet. Hankkeen tuloksena: Kyläpalvelukeskus, netti-TV ohjelmat, bioenergian
lisääntynyt käyttö, kylätalon toiminnan kehitys, elinikäinen oppimiskeskus, uusia erämatkailun toteutuksia, entistä paremmat nettisivut sekä kiinteistö- ja tonttipörssi.
PERINTEESTÄ TULEVAISUUTEEN
JONKERIN
9.3.2009
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄSEURA RY
ry
edistäminen
Hankkeella selvitetään Jonkerin kylän historiaa ja perinnettä tavoitteena kerätä kylää koskeva tieto mahdollisimman laaja-alaisesti talteen. Hankkeella pyritään
aktivoimaan kylän asukkaita ja muita kylästä kiinnostuneita sekä tekemään kylä historiansa kautta paremmin tunnetuksi. Historian ja perinteen keruun tuloksia esitellään
näyttelyssä hankkeen päätteeksi.
Kylämaisema - hanke
PROAGRIA KAINUUN
13.3.2009
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
MAASEUTUKESKUS
edistäminen
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Hankkeessa kehitetään asumiselle ja kylien houkuttelevuudelle tärkeitä kylämaisemia. Kohderyhmänä ovat Oulujärvi Leaderin alueen kylät ja muut yhdistykset, joiden
yhteistyötä maisemanhoitoasioissa kehitetään maaseudun yrittäjien sekä yksityisten maanomistajien kanssa. Hankkeesta hyötyvät paitsi vakinaiset myös vapaa-ajan
asukkaat ja matkailijat. Yleistavoitteena on saada katseet Oulujärvi Leaderin alueella maisemanhoidon kysymyksiin, mikä tukee kylien houkuttelevuutta, elinvoimaa ja
viihtyisyyttä sekä asuinympäristönä että vapaa-ajan ympäristönä. Käytännössä hanketta esitellään 14 eri tilaisuudessa, järjestetään 10 teematapahtumaa, 8 kyläkävelyä,
20 neuvontatoimenpidettä, 4 kylämaisemasuunnitelmaa, 2 tutustumiskäyntiä ja 8 tiedotustoimenpidettä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan syntyykö alueiden kyliin
kylämaisemareittejä matkailun lisäämiseksi tai vaihtoehtoisesti tehdään alueen maisemanhoitoyrittäjyyteen kohdistuva esiselvitys. Yhtenä tavoitteena on
maisemahoitosopimusten aikaansaaminen alueelle.
SANTAMÄEN MAASTORADAT -HANKE
KAINUUN
28.5.2009
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
MOOTTORIKERHO RY
peruspalvelut
Hankkeessa rakennetaan monipuolinen maastoajoneuvojen rata-alue, joka sisältää motocross/snowcross, enduro ja offroad-radat. Ratojen yhteyteen rakennetaan
varikkoalue, johon tulevat ajanottorakennus ja pesupaikka/ varasto. Ilman näitä toimenpiteitä Kainuun Moottorikerhon toiminta lakkaa, koska Matinmäen harjoitusalueen
ympäristöluvalle ei enää saada jatkoa. Yhdistyksessä on 148 jäsentä. Uuden rata-alueen käyttäjiä tulevat olemaan moottorikelkkaharrastajat, puolustusvoimat ja
mahdollisesti rakennettavan ajoneuvojen testaustunnelin käyttäjät.
NEITTÄVÄN MONITOIMITALO
NEITTÄVÄN
23.10.2009
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
Rakennetaan Neittävän entiselle koululle, nykyiselle kylätalolle hakelämpölaitos sekä varasto/harrastetila. Lisäksi lisävarustetaan kokoontumistila, keittiö, puutyöluokka ja
kellarin harrastetilat, leikki- ja jääkenttä sekä hankitaan ruohonleikkuri piha-alueiden kunnossa pitämistä varten.
PAJA-HANKE
SOTKAMON 4H24.11.2009
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
YHDISTYS RY
ry
peruspalvelut
Kohderyhmänä yläaste- ja lukioikäiset. Tavoitteena on saada nuorille verstastila, jossa kunnostetaan kierrätystavarasta uutta. Samalla luodaan Sotkamon nuorille
virikkeellinen toimintaympäristö. Pajaa käytetään myös kuntouttavaan työtoimintaan ja kädentaitokurssitoimintaan. Tälläista tilaa ei löydy Sotkamosta. Tuloksina ja
vaikutuksina on syrjäytymisen ehkäisy, kokoontumispaikka nuorille, jossa virikkeellistä toimintaa ja työnohjausta (mahdollisuus jatkossa myös pieniin lisäansioihin),
kädentaitojen toteuttamista (yhteistyö Sotkamon Kuvittelijoiden kanssa), 4H-toiminnan laajentaminen Sotkamon keskustaan. Kierrätystavaran käytössä myös jätteet
vähenevät. Kierrätystavaroista tuotesuunnittelun kautta luodaan myyviä tuotteita.
Kainuulainen Lähiruoka
PROAGRIA KAINUUN
5.3.2010
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
MAASEUTUKESKUS
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
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Kainuun elintarvikestrategiassa vuosina 2009 - 2013 painotetaan elinvoimaista alkutuotantoa, vahvaa luonnontuotealaa sekä paikallisen jalostuksen lisäämistä tuotannon
jalostusastetta nostamalla. Strategian perustana on kestävään kehitykseen perustuva omavaraisuus ja luonnonmukaisuus. Elintarvikealan koordinoinnin toiminta-alueena
on koko Kainuu ja kohderyhminä ovat maakunnassa toimivat kehittämisorganisaatiot sekä elintarvikkeisiin ja lähiruokaan liittyvät kehittämis-, koulutus-, ja
yritysryhmähankkeet. Lähiruokakoordinoinnin kohderyhminä ovat kuluttajat, elintarvikkeiden tuottajat, jatkojalostajat, raaka-ainetoimittajat, ruokapalvelujen tarjoajat sekä
kauppa- ja matkailuyritykset. Käytännön tavoitteina on luoda Kainuuseen kehittämistyöryhmä, jonka voimin toimenpiteet jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen, sekä
alkutuotannon säilyttäminen, uuden yritystoiminnan synnyttäminen sekä lähi- ja luomuruoan saatavuuden ja käytön lisääminen. Strategian toteutuksessa keskeistä on
alan toimijoiden tiivis yhteistyö ja tiedotus, jolla vaikutetaan asenteisiin ja valintoihin. Yhteistyötä lisäämällä ja erillisillä selvityksillä edesautetaan Kainuun
elintarvikestrategiassa mainittujen kärkihankkeiden liikkeelle saamista. Hankkeen tarkoituksena on ottaa vastuu lähiruokakokonaisuuden koordinoinnista Kainuussa
Kainuun elintarvikestrategian keskeisten keinojen mukaisesti. Kainuun elintarvikestrategian toteuttaminen on omalta osaltaan lisännyt Kainuun elintarvikealan
yritystoiminnan kasvua ja kannattavuutta. Toimijoiden verkostoituminen on mahdollistanut kilpailuedun syntymisen alan toimijoille. Kainuun omavaraisuusaste on
parantunut erityisesti tuoretuotteiden osalta, ja kuluttajien kokemat ruokaan liittyvät turvallisuuden ja terveellisyyden kokemukset ovat lisääntyneet. Lähiruoan
tunnettuuden, saatavuuden, kysynnän ja käytön lisääminen hyödyttää koko elintarvikeketjua tuottajista kuluttajiin. Lähiruoan käytön lisääminen on omalta osaltaan
lisännyt Kainuun elintarvikealan yritystoiminnan kasvua ja kannattavuutta. Verkostoituminen on mahdollistanut kilpailuedun syntymisen alan toimijoille. Kainuun
omavaraisuusaste on parantunut erityisesti tuoretuotteiden osalta, ja kuluttajien kokemat ruokaan liittyvät turvallisuuden ja terveellisyyden kokemukset ovat lisääntyneet.
ROININKANKAAN MOOTTORIURHEILUKESKUS
PUOLANGAN
15.3.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
MOOTTORIKERHO/UA
peruspalvelut
RY
Puolangan Moottorikerho/UA ry on rakentamassa omana työnä Puolangalle kesärataa jokamiesluokan harrastus- ja kilpailukäyttöön. Toiminnan parantamiseksi ja
palveluiden kehittämiseksi yhdistys rakentaa tässä hankkeessa moottoriurheilukeskukseen asianmukaiset rakennukset; katsomon, WC:t, kioskeja, kuuluttamo/
tuomaritornin, jätekatoksen, aggregaattitilan ja kioskeja; lisäksi hankitaan mm. tietokone, jäteastioita, kioski- ja keittiökalusteita. Hankkeen kohderyhmänä ovat
autourheilua harrastavat ihmiset, erityisesti nuoret. Lisäksi hankkeen vaikutuksesta hyötyvät matkailuyrittäjät mahdollisine ohjelmapalveluineen, majoittajat, paikkakunnan
kaupat ja huoltoasemat. Hankkeen vaikutuksesta saadaan alueelle rakennettua vaatimukset täyttävä moottoriurheilukeskus, joka antaa hyvät ja turvalliset puitteet
järjestää sekä harrastusmahdollisuuksia että autourheilukilpailuja.
Vihannesviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen
MAA- JA
29.3.2010
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
ELINTARVIKETALOUD
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Pohjois-Suomi on avomaavihannestuotannon alituotantoaluetta. Alueella viljellään vihanneksia erittäin vähän, mutta paikallisesti viljeltyjen vihannesten kysyntä on
erityisesti lähiruoka-ajattelun myötä kasvanut. Riittävä alueellinen omavaraisuus on myös osa kriisien hallintaa.
Hanke tuottaa tietoa vihannesviljelyn mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Hankkeessa testataan viljelykokeissa avomaavihannesten viljelyn biologista ja taloudellista
mielekkyyttä sekä siirretään syntyvää tietoa maanviljelijöille ja muille alan toimijoille. Hankkeen hallinnoija ja Kainuun alueen päätoimija on MTT Sotkamo ja lisäksi
hanketta toteuttavat MTT:ltä Rovaniemen ja Ruukin toimipaikat. Viljelyn talouteen liityvästä yhteistyöstä vastaa Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. Hankkeen
kestoaika on 30.3.2010-31.3.2013. Hankkeessa syntyvä tieto siirretään alueelliseen viljelyneuvontaan ja alan opetukseen.
Puistoinvestointihanke
PUOLANGAN KUNTA
6.5.2010
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
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Hankkeessa saneerataan entinen hotelli-ravintola Pohjan Portti essintymisrakennukseksi. Rakennuksen yhteyteen rakennetaan uusi esiintymislava kooltaan 4 x 12 metriä
ja rakennuksen seinään puhkaistaan 8 metriä leveä aukko jota kautta esiintymislava jatkuu entiseen ravintolasaliin. Ravintolasali ja rakennuksen takana oleva katettu
terassi kunnostetaan myöskin esiintymis-/tapahtumatiloiksi. Entinen hotellisiipi puretaan myöhemmin kunnan omalla kustannuksella. Rakennuksessa on myös keittiö, jota
ei tässä yhteydessä oteta käyttöön. Hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten asukkaiden ohella muiden kirkonkylän alueella viettävien viihtyisyyttä sekä lisätä
viipymää ja kiinnostusta pysähtyä ja tutustua Puolankaan ja sitä kautta lisätä kaupallisten palveluiden käyttöä alueella. Hanke liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jonka
Puolangan kunta toteuttaa omilla varoillaan.
ALPPITÄHTI 2

MUSEOYHD. SODAN
12.5.2010
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
JA RAUHAN RATA RY
ry
edistäminen
Hankkeen tavoite on Hyrynsalmen entisen rautatieaseman kunnostaminen kulttuuriseen ja toiminnalliseen käyttöön. Kyseinen kiinteistö on harvoja sodan jäljiltä
polttamatta jääneitä rakennuksia Hyrynsalmella ja sillä on suuri historiallinen merkitys paikkakunnalle. Rakennus tulee valmiina palvelemaan alueen asukkaita ja
matkailijoita, koska siellä tullaan järjestämään erilaisia näyttelyitä, tapahtumia, luentoja ja koulutustilaisuuksia. Aluetta täydentävän matkailupalvelun lisäksi sillä on suuri
sosiaalinen merkitys alueen asukkaiden yhdistämiselle ja vaikeiden sotahistoriallisten muistojen purkamiselle.
Ruhtinansalmen kylätalon investointihanke
RUHTINANSALMEN
4.8.2010
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄTALON
KANNATUSYH
Hankkeen päätarkoitus on tarjota alueen asukkaille monipuoliset ja ajanmukaiset kulttuuri-, urheilu-, tapahtuma-, kokous- ja harrastustilat ja lisätä sitä kautta alueen
viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoitus suorittaa kylätalon täysremonttia siten, että talo vastaa nykyaikaista vaatimustasoa.
Metsänainen
METSÄNOMISTAJIEN
14.9.2010
Elävä Kainuu LEADER
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
LIITTO POHJOIS-SUO
ry
koskevat toimet
Elävä Kainuu Leader ry:n toiminta-alueella asuvat metsää omistavat naiset sekä metsätaloudesta kiinnostuneet naiset, vaikka heillä ei vielä metsää olisikaan. Hankkeen
pääasiallisia hyödynsaajia ovat ne 100 naismetsänomistajaa, jotka saavat hankkeen avulla oman metsätaloutensa hoitoon lisää valmiuksia. Hankkeen tavoitteena on
kannustaa naismetsänomistajia toimimaan aktiivisesti metsätalouden organisaatioissa. Hankkeen aikana järjestetään metsäasioista kiinnostuneille naisille koulutusta ja
tutustumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hanke mahdollistaa myös tilakohtaisen neuvonnan. Koko yhteiskunta on hyödynsaajana metsänhoitotöiden ja
hakkuiden lisääntyessä.
METSÄNAINEN
METSÄNOMISTAJIEN
14.9.2010
Oulujärvi LEADER ry
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
LIITTO POHJOIS-SUO
koskevat toimet
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulujärvi Leader ry:n toiminta-alueella asuvat metsää omistavat naiset sekä metsätaloudesta kiinnostuneet naiset, vaikka heillä ei vielä
metsää olisikaan. Hankkeen pääasiallisia hyödynsaajia ovat ne 150 naismetsänomistajaa, jotka saavat hankkeen avulla oman metsätaloutensa hoitoon lisää valmiuksia.
Hankkeen tavoitteena on lisätä naismetsänomistajia toimimaan aktiivisesti metsätalouden organisaatioissa. Hankkeen aikana järjestetään metsäasioista kiinnostuneille
naisille koulutusta ja tutustumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hanke mahdollistaa myös tilakohtaisen neuvonnan. Koko yhteiskunta on hyödynsaajana
metsänhoitotöiden ja hakkuiden lisääntyessä.
IHMEEN VESIHUOLTO JA KANKARIN
VAALAN KUNTA
6.10.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
ITÄRANNAN VIEMÄRI
peruspalvelut
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Rakennetaan vesijohto ja viemäri Vaalan Jaalangan kylässä sijaitsevalle ns. Ihmeen alueelle ja viemäri Vaalan Kankarinlahden itärannalle, tällöin parannetaan hajaasutusalueiden jätevesienkäsittelyä. Ihmeestä jätevedet johdetaan tässä hankkeessa rakennettavaa siirtoviemäriä pitkin Kankariin ja edelleen Vaalan
jätevedenpuhdistamolle. Kankarinlahden itärannalle rakennetaan paineviemäriverkosto noin kolmen kilometrin matkalle. Myös tämän alueen jätevedet johdetaan Vaalan
puhdistamolle.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä alueen matkailullista vetovoimaa ja turvata alueen työpaikat ja mahdollisesti lisätä niitä. Viemäröinnillä vähennetään merkittävästi
alueelta syntyvää jätevesikuormitusta Oulujärveen.
VALLATTOMASTI VILLASTA
KAINUUN KÄSI-JA
2.11.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
TAIDETEOLL. RY
peruspalvelut
Hankkeen tavoitteena on saada kainuulaisten lampoloiden käyttämättömät villat hyötykäyttöön. Koulutustapahtumien aikana opastetaan osallistujia hyödyntämään myös
luontoa mm. villan värjäykseen. Kohderyhmänä ovat lampurit, käsityöyrittäjät, käsityöharrastajat, kotikutojat sekä alasta kiinnostuneet. Tavoitteena on tuoda
lisäelinkeinoja kohderyhmälle sekä varmistaa kainuulaisen käsityöelinkeinon jatkumisen. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat ProAgria, Kainuun Opisto ja Lenium
Oy. Hankkeen aikana järjestetään 5-6 teemapäivää ja 5 kaksipäiväistä workshoppia, sisältäen villan värjäyksen, kudontaa, neulontaa sekä muita villan käsittelytekniikoita
ja tuotekehittelyä sekä koemarkkinointia alan asiantuntijoiden opastuksella.
Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä
MAA- JA
8.11.2010
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
ELINTARVIKETALOUD
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntatoimijoiden edellytyksiä ohjata paikallisia hankintoja tapauskuntien ruokahankinnoissa ja parantaa näin sekä ruokailun tasoa että
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä.
Saattaa kuntapäättäjät ottamaan vastuuta ja pohtimaan julkisia ruokahankintoja uusista näkökulmista ja auttaa luomaan niissä uudenlaisia, maakunnan paikallista
kehitystä edistäviä käytäntöjä asiantuntija avusteisen vuoropuhelun ( politiikkadialogin ) keinoin.
Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa järjestetään asiantuntijoiden taustoittamia ja ohjaamia tilaisuuksia, joissa kuntapäättäjiä autetaan asiantuntija-avusteisen
vuoropuhelun ja kerättyihin tosiasioihin nojaavan analyysin keinoin siirtymään uudelle, konkreettisen toiminnan tasolle julkisten ruokapalvelujen toteuttamisessa.
Kainuun bioenergiateemahanke II
OULUN YLIOPISTO
12.11.2010
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
KAJAANIN
kehittämiseen
YLIOPISTOK
Hankkeen tavoitteena on koordinoida ja toteuttaa Kainuun maakunnan bioenergiaohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä bioenergian tuotantoa, käyttöä ja vahvistaa
laajasti koko "bioenergiaklusteria" Kainuussa. Ohjelman tavoitteisiin kuuluvat mm. kaksinkertaistaa metsäenergian tuotanto, nostaa lähienergian jalostusastetta sekä
edesauttaa rakenteellisten muutosten syntymistä energiainfrastruktuuriin ja palvelujen tarjontaan. Päämäärän saavuttamiseksi Kainuun bioenergiaohjelmaa
koordinoivassa teemahankkeessa edistetään paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja verkostoidutaan bioenergia-alan asiantuntijaverkoston kanssa. Teemahanke toimii
Kainuun bioenergiahankkeiden yhteisenä alustana ja sen koordinaattori toimii Kainuun bioenergianeuvottelukunnan sihteerinä, vetää bioenergiatyöryhmää ja on
bioenergiayhteistyön yhdyslinkkinä maakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa.
Kehittämishanke Alppitähti
MUSEOYHD. SODAN
22.11.2010
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
JA RAUHAN RATA RY
Hankkeessa suunnitellaan näyttelyt ja tapahtumat Hyrynsalmen entiselle rautatieasemalle ja sen ympäristöön siten, että tilat ja alue saadaan palvelemaan alueen
asukkaita, matkailijoita ja matkailuyrittäjiä. Tilaa voivat vuokrata yhdistyksen omien toimintojen lisäksi paikalliset asukkaat ja yrittäjät omiin tapahtumiinsa. Tavoitteena on
myös parantaa kyläkuvaa, aktivoida kyläläisiä ja lisätä tapahtumia paikkakunnalle. Valmiina kokonaisuutena entinen asema tulee olemaan merkittävä käynti- ja
tapahtumakohde. Hankkeen aikana pyritään löytämään aktiivisia yhteistyökumppaneita koti- ja ulkomailta. Näitä kumppaneita ovat esimerkiksi historialliset
rautatieyhdistykset, sota-ajan historiasta kiinnostuneet toimijat, sota-aikaan ja sen historiaan liittyvät matkailupalveluita tarjoavat yritykset. Kohdemaita ovat ennen kaikkea
Saksa, Venäjä, Puola ja Tshekin Tasavalta. Laaditaan laadukkaat internet-sivut ja hyödynnetään sosiaalista mediaa.
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Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman
KAINUUN ETU OY
29.11.2010
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
koordinaatiohanke II
kehittämiseen
Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohankkeen tavoite on lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta
kehittämistoiminnoissa sekä poistaa päällekkäisyyksiä kehittämishankkeilta ja yhdensuuntaistaa eri ohjelmia toteuttavia kehittämistoimenpiteitä. Teemaohjelman
koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen liittyvien ohjelmien
kuten Kainuun metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien, Kainuun metsäneuvoston ja Kainuun
puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida alueellista kehittämistyötä
niin, että viranomaiset ja asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti suunnatuille
painopistealoille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä.
Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen
SUOMUSSALMEN
9.12.2010
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
ennaltaehkäisy
KUNTA
koskevat toimet
Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta- ja vahinkojen ennaltaehkäisyhanke on ylimaakunnallinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus pehmentää maasuurpetokantojen
vahvistumisen seurauksia hankealueella. Hankkeen kohderyhmiä ovat hankealueen porotalous, muu alkutuotanto, Riista- ja kalantutkimuslaitos sekä teillä liikkuvat
ihmiset. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko poronhoitoalueella.
Hankkeen toimenpiteet: 1)Teknologian hyödyntäminen ja testaus: hanke testaa uuden paikannusteknologian etuja poronraatojen etsintätyössä sekä osoittaa uuden
teknologian etuja poronhoidossa. Hanke testaa uusia innovaatioita poronraatojen etsintätyöhön sekä porokolareiden estämiseen. Hanke tarjoaa maastolaboratorion
teknologian kehittämistyölle. 2) Petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmien testaus: Hanke testaa erilaisia, petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelmiä alkutuotannon
tiloilla. Hanke edistää menetelmien kehittämistyötä. 3) Koirien työkäytön kehittämien alkutuotannossa: Hanke jatkaa koirien työkäytön kehittämistä hankealueella
porotaloudessa ja alkutuotannossa sekä tuo uutta koirien työkäyttöosaamista hankealueen alkutuotantotiloille. 4) Porotalouden työhyvinvointoselvitys- ja
tulevaisuusselvitys: Hanke totetuttaa tuensiirtosopimuksella hankealueella selvityksen maasuurpetojen vaikutuksista porotalouden harjoittajien psyykkiseen, fyysiseen,
sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Selvitys on uraa uurtava kokoporonhoitoaluettakin ajateltuna.
MASVA-Maaseutuyrittäjien asiakasvastaavat
PROAGRIA KAINUUN
10.12.2010
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
Kainuussa
MAASEUTUKESKUS
kehittämiseen
Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Hanke on avoin kehittämishanke kaikille maaseutuyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille ja jo toimiville maatilakytkentäisille yrityksille
Kainuussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki aloittavat maaseudun pienyritykset ja myös laajentavat ja investoineet maatilasidonnaiset yritykset, alle 10 hlötyövuotta
työllistävät. Aloittavaksi yrittäjäksi lasketaan myös maatila, joka suunnittelee tai käynnistää alkutuotannon ohessa muuta yritystoimintaa. Hankkeesta hyötyvät kainuulaiset
maaseutuyrittäjät ilman yritysmuoto- tai toimialakohtaisia rajoja. Lisäksi hanke on hyödyllinen niille asiantuntijatahoille, joiden jatkoneuvonnan piiriin asiakkaat hankkeen
avulla etenevät. Tavoitteet: Tavoitteena on ottaa käyttöön maaseutuyritysneuvonnan asiakasvastaava-toimintamalli ja saada näin maaseutuyrityksiä yritystoimintaa
kehittävien asiantuntijapalveluiden piiriin. Määrällisenä tavoitteena on 450 yhteydenottoa yrityksiin, 180 asiakasvastaavan ja yrityksen neuvontatapaamista ja 90
lyhyempää neuvontakontaktia. Näistä kontakteista on tavoitteena saada yhteensä 90 kpl etenemään jatkotoimenpiteisiin. Yksilöidyt toimenpiteet: 1. Kentän aktivointi ja
kontaktointi, tiedottaminen toimintaympäristön muutoksista sekä osallistuminen yleiseen maaseudun kehittämiseen. 2. Yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
liittyvät, asiakasvastaavan suorittamat yleisneuvonnat eli alkuselvitykset (palvelutarveselvitys, tiedonvälitys, haravointi, eri rahoitusmahdollisuudet) 3. Sidosryhmätyö 4.
Asiakasvastaavien kouluttautuminen tiiviiksi osaksi seudullista ypp-palvelua. Tulokset: Maaseutuyrittäjille luotu asiakasvastaavajärjestelmä: yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat
tietävät, miten maaseutuyritysneuvonta on järjestäytynyt maakunnassa ja tuntevat henkilöt, joihin ottaa ideansa kanssa yhteyttä ja joilla on tarjolla myös pitkäjänteistä
tukea yrityksille. Vaikutukset: Yritykset ovat saaneet yleisneuvonnan avulla kirkastetuksi omaa uutta yritysideaansa, parannetuksi toimintaansa ja merkittävä osa niistä on
edennyt muihin asiantuntijapalveluihin. Hankkeella on näin edesautettu Kainuun alueellisen maaseutuohjelman ja Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelman
tavoitteisiin pääsyä uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi Kainuuseen.
Polku työelämään
KAJAANIN 4H15.12.2010
Oulujärvi LEADER ry
331 Koulutus ja tiedotus
YHDISTYS
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Kohderyhmänä ovat yli 13-vuotiaat nuoret Kajaanin, Paltamon ja Puolangan alueella. Toiminta-alueella on noin 1000 9.-luokkalaista lukuvuosina 2011-2012 ja 2012-2013,
joille koulutus suunnataan. Tästä oppilasmäärästä noin puolet suorittaa ammattipassikoulutuksen, ja näistä noin puolet suorittaa vielä yrittäjäpassikoulutuksen.
Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti työllistyvät ja työkokemusta saavat nuoret. Nuorten mahdollisuudet kotipaikkakunnalla elämiseen paranevat ja syrjäytymisen vaara
pienenee. Yritykset ja muut työllistäjät saavat motivoitunutta ja entistä ammattitaitoisempaa työväkeä ja pienyrittäjyys maaseudulla vahvistuu.
Nuorten myönteiset kokemukset kotiseudusta vähentävät muuttohalukkuutta maakunnan ulkopuolelle ja kiinnostus paluumuuttoon vahvistuu.
Kainuun kyläteemahanke II

OULUN YLIOPISTO
17.12.2010
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KAJAANIN
YLIOPISTOK
Kohderyhmänä ovat kylät ja hyödynsaajana lisäksi viranomaiset ja hanketoimijat. Tavoitteina on 1. vastata Kyläteemaohjelman toteuttamisesta, päivityksestä ja
kehittämisestä; 2. tiivistää edelleen yhteistyötä muiden maaseudun kehittämisorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja kylien kanssa kyläteemaohjelman
painopisteiden toteuttamiseksi; 3. koordinoida kyliin kohdistuvia kehittämishankkeita keskitetysti; 4. huolehtia, että kyläteemaohjelmaa toteuttavia kehittämishankkeita
syntyy, avustaa ne rahoitus- ja päätöksentekoprosessiin ja tukea niiden toteutusta: 5. kehittää uusia (hanke)toimintamalleja kylien kehittämisen tueksi: 6. vahvistaa kylien
suunnitelmallista kehittämistyötä ja erikoistumista; 15 teemakyläsuunnitelmaa; 7. tukea kylien kehittymistä eri tahojen kanssa jalkautumalla kylille; 8.tarjota
kehittymismahdollisuuksia tasapuolisesti kaikille kylille: saada myös hiljaiset kylät mukaan toimintaan. Hanke tekee selvityksiä; kehittää ja ylläpitää hanketietokantaa;
hakee rahoituksia eri rahoituslähteistä; kouluttaa ja opastaa; osallistuu hankkeiden toimintaan; tiedottaa säännöllisesti; järjestää teematilaisuuksia yhdessä eri tahojen
kanssa; toimii aktiivisesti eri työryhmissä; jalkautuu kylille; vastaa teemakyläsuunnitelmaprosessista. Tuloksena Kyläteemaohjelma toteutuu ja Kainuun maaseutualueet
kehittyvät turvallisiksi, viihtyisiksi ja virikkeellisiksi asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristöiksi.
PAKKI - Hanke
RISTIJÄRVEN 4H17.1.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
YHDISTYS
ry
peruspalvelut
Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisen kanssakäymisen ja voimaantumisen lisääntyminen sekä kierrätystoiminnan käynnistäminen. Perustetaan
¿kyläläisten olohuone¿ kaikenikäisten ihmisten kohtauspaikaksi. Järjestetään erilaisia teemapäiviä ja kursseja. Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kesken palveluiden
säilyttämiseksi. Tiloja voivat hyödyntää myös muut järjestöt kokousten ja kurssien pitopaikkana. Päivisin tiloja käytetään myös kuntouttavassa työtoiminnassa kunnan
kuntouttavan työtoiminnan ohjauksessa. Hankkeen avulla yhteisöllisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyvät. Jätteiden määrä vähenee ja kierrätys lisääntyy.
Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus,MTK-POHJOIS19.1.2011
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
koordinaatio ja aktivointihanke
POHJANMAA
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Suomen EU-jäsenyyden aikana on hanketoiminnasta on muodostunut olennainen työmuoto maaseutuelinkeinojen paikalliseen kehittämiseen. Hanketoiminnan haasteeksi
on kuitenkin osoittautunut pirstaleisuus, ja hankkeiden alueellisille koordinoinnille ja verkostojen systemaattiselle rakentamiselle ja tiedottamiselle on suuri tarve. Tämä
koskee myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia.
Hankkeen tarkoituksena on tiedottaa, koordinoida ja aktivoida maaseutuyrittäjyyttä ja siihen liittyvää kehittämis- ja hanketoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Hankkeen toimet ulottuvat yritystasolta alan kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatioihin ja niiden välisiin verkostoihin, joiden voimavaroja hanke kokoaa, kanavoi ja aktivoi.
Hankkeen toimet muodostuvat kolmesta eri tehtäväkokonaisuudesta: 1) tiedotus 2) koordinointi ja sidosryhmäyhteistyö ja 3) hanke- ja yritystoiminnan aktivointi ja
hankkeistus.
Tuulta purjeisiin
OULUJÄRVEN
1.2.2011
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
JÄTTILÄISET RY
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Oulujärven alueen matkailutoimialalla luodaan muuttuvassa toimintaympäristössä uusi, tuloksellinen yhteistyömalli. Hankkeen avulla kehitetään Oulujärven Jättiläiset ry:n
markkinointia uuden markkinointiyhtiön toimenpiteissä ja varmistetaan aikaisempien vuosien työn jatkuvuus yhteismarkkinoinnissa. Matkailijoille tarjottavien tuotteiden ja
palveluiden määrää ja laatua lisätään yritysten ja muiden alalla toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Hankkeen koordinaattori hoitaa ostopalveluna käytännössä
yhteistyön suunnittelua ja toteutusta, verkoston kasvattamista ja tiivistämistä. Lisäksi hän huolehtii Oulujärven alueen yritysten tuotteiden ja palveluiden teemoittamisesta
markkinointikelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia ja luentotilaisuuksia sekä opintomatka Ruotsiin vastaavalle pohjoisen maaseudun
matkailualueelle.
KÄSITYÖHARRASTUKSESTA TOIMEENTULOKSI
KUHMON 4H14.2.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
YHDISTYS RY
ry
peruspalvelut
Kuhmon 4H-yhdistys hakee Käsityöharrastuksesta toimeentuloksi -kehittämishanketta kuhmolaisten perinteisten ja nykyaikaisten käsitöiden tekijöiden jo myynnissä
olevien tuotteiden tuotekehittelyä ja yhtenäistä hinnoittelua varten sekä markkinoinnin tehostamista ja tuottajien yhteistyöverkoston luomista varten. Tämän lisäksi
hankkeen tarkoituksena on elvyttää kuhmolaista käsityöperinnetaitoa ja siirtää sitä nuoremmille sukupolville ja vähentää näin omalta osaltaan kuhmolaisten työttömien ja/
tai kouluttamattomien nuorten syrjäytymisen vaaraa ja lisätä heidän sosiaalista pääomaa. Tavoitteisiin päästään kehittämällä nykyisin osan vuotta auki olevan
käsityömyymälä Apilan toimintaa ja varustamalla työpajan toimintaperiaattella toimiva käsityöpiste kuhmolaisten kädentaitajien käyttöön investointihankkeessa.
Käsityöpisteessä järjestetään lyhytkursseja tuottajien toiveiden mukaan ja siellä voivat käsitoistä kiinnostuneet nuoret ideoida ja tehdä pieniä kokeiluja uusista tuotteista.
Hankkeen avulla lisätään yrittäjämäistä otetta käsitöiden valmistamiseen. Hanke tarjoaa yritystoimintaan liittyvää tietoa ja taitoa niin, että yrityksen perustamisen kynnys
madaltuu nykyisten kuhmolaisten käsitöiden valmistajien ja uusien hankkeeseen mukaan lähtevien keskuudessa.
Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2
MAA- JA
15.3.2011
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
ELINTARVIKETALOUD
koskevat toimet
EN TUTKIMU
Välitetään uusinta tutkimus-, poliitiikka-, talous-, maataloustuki-, tu9otanto-, työhyvinvointi ja julkisia tukitietoa kainuulaisille maaseutuyrittäjille infopäivien ja
www.tukinetti.net sivuston välityksellä tiiviissä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Tukinetti sivustoa kehitetään palvelemmaksi. Kehitetään toimijoiden
yhteistyötä yhteisellä koulutuskalenterilla ja yhteisillä Kainuun maaseutaupäivillä. Tuetaan maatalouden tukihalua huhtikuussa lomakkeiden tarkistuspisteillä ja
tiedotuksella. Sähköistä maatalouden tukihakua kannustetaan käyttämään tiedottamalla järjestelmän helppoudesta. Tuodaan kainuulaista yrittäjyyttä positiivisesti esille
mediassa ja tuetaan uusia yrityksiä ja sukuvolvenvaihdoksia Kainuun maaseudun kehittämiseksi. Tuodaan MTT:n tutkimustietoa lähemmäksi maaseutuyrittäjää
tiedotuspäivien ja www.tukinetti.net välityksellä.
Niemisen toimiva tervakylä
NIEMISEN
15.3.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄYHDISTYS RY
ry
edistäminen
Hankkeen tarkoitus on turvata 2008-2010 perustetun Niemisen tervakylän toimintaa, jonka tarkoitus on edelleen pitää esillä kylän elävää terva ja -elinkeinoperinnettä ja
esitellä sitä erilaisille tutustajaryhmille erityisesti perinteisten kesäjuhlien aikana. Turvataan kokoontumis- ja toimintatilat kyläläisten käyttöön. Kiinteistössä suoritetaan
lattia- ja pintaremonttia kokoontumistiloissa, parannetaan lämmitystä (sähkö, tulisijat) ja valaistusta. Ulkoympäristöön tarvitaan opastetauluja maantieopastukseen, pihaalueen istutukset, lipputangon kunnostus, kolopuumetsikön perustaminen ja palaneen entisen kansakoulurakennuksen sokkelin poistaminen. Kokkamo-Kylmänsärkkien
alueelle johtava luonto- ja tervapolun viitoitukset maastoon. Hankkeen vaikutuksesta kylän yhteisöllisyys edelleen kasvaa yhdessä toimiessa, kylän vetovoimaisuus
lisääntyy ja ohjelmapalvelujen laatu vierailijoille paranee. Kyläläisille tarjoutuu mahdollisuus ohjelmapalvelujen tuottamiseen asianmukaisissa tiloissa.
Pala palalta ekomuseota
KAINUUN OPISTO OY
21.3.2011
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
edistäminen
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Hankkeen tarkoituksena on löytää Paltamon alueelta kyläyhdistyksiä, joille esitellään ekomuseoajattelua ja joiden kanssa tutustutaan toimiviin ekomuseoihin Italiassa
tavoitteena pyrkiä tekemään suunnitelma Paltamon ekomuseosta. Hankkeen tavoitteet: 1) tehdä ekomuseoajattelu tunnetuksi Paltamossa, 2) etsiä kyläyhdistyksiä
yhteistyökumppaneiksi ekomuseon toteuttamiseksi, 3) tehdä luonnokset ekomuseokartoista ja 4) hioa kansainvälistä yhteistyösopimusta. Toimenpiteet: 1) työntekijän
palkkaaminen, 2) hanketyöryhmän perustaminen, 3) muisteluiltojen järjestäminen Paltamon alueella, 4) yhteistyökumppaneiden etsiminen ja sitouttaminen, 5)
opintomatka ekomuseoon Italiaan ja 6) yhteydenpito ja jatkohankkeen suunnittelu.
Suomussalmen kirkonkylän ilmeen kohottaminen ja
SUOMUSSALMEN
23.3.2011
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
asukasviihtyvyyden lisääminen
KUNTA
Tämä Suomussalmen kunnan hallinnoima hanke toteutetaan yhdessä kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa ja hankkeen päätoiminen vetäjä toimii koordinaattorina.
Hankkeen aloite on tullut suoraan asukkailta. Hankkeen päätavoitteena on saada kirkonkylän ilme, etenkin pääraitin osalta, mahdollisimman hyvään kuntoon, aktivoimalla
niin tavalliset asukkaat, koululaiset kuin kiinteistönomistajat. Hankkeen runkona tulee olemaan maisemahoitosuunnitelma, koka toteutetaan tarjouskilpailun jälkeen.
Kehittämishanke luo kirkonkylään uutta uskoa, intoa ja yhteishenkeä. Hankkeen päättymisen jälkeen kirkonkyläläisyys on siirtynyt uudelle tasolle ja saanut kunnon potkua
moneksi vuodeksi. Hanketoimintaa rahoittaa Kainuun TE-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma), Suomussalmen kunta ja Suomussalmen kirkonkylän
kyläyhdistys (talkootyö). Hanke haluaa olla aktiivisessa yhteistyössä tulossa olevan korjausrakentamisenkurssin (Työ- ja elinkeino Ylä-Kainuu) sekä KAO:n rakennusalan
perustutkintokoulutuksen kanssa ( koulutuspäällikkö Keijo Kinnunen). Hankevetäjä selvittää keinot millä tavalla ja rahoituksella KAO:n oppilaat voivat olla mukana
kunnostamistyössä (opetuskaudella 2011-2012).
Jormuan viemäröintihanke 2-vaihe
PÖYHÖLÄNNIEMEN
1.4.2011
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VIEMÄRIOSUUSKUNT
peruspalvelut
A
Hankkeessa rakennetaan viemäröinti ja valokuituverkko Jormuan kylälle. Kohderyhmänä ovat Jormualla vakituisesti asuvat ihmiset ja kesämökkiasukkaat sekä muutamat
yritykset. Hyötynä saadaan Oulujärven vesistökuormitusta pienennettyä ja näin Oulujärvi rantoineen viihtyisämmäksi. Tavoitteena on saada suurin osa Jormuan alueen
kiinteistöistä yleisen viemärin sekä valokuituverkon piiriin ja lisätä kohdealueen vetovoimaisuutta modernina ja viihtyisänä asuinpaikkana. Alueen infrastruktuurin
kehittäminen mahdollistaa palvelutarjonnan monipuolistumisen ja yritystoiminnan laajentumisen. Alueen jätevesihuollon kehittäminen aivan uudelle tasolle parantaa
ympäristön laatua. Halukkuuden on tähän mennessä ilmoittanut 100 kiinteistöä. Viemärin runkoputki ja valokuitukaapeli rakennetaan Jormuanlahden etelä- ja
pohjoispuolelle sekä lisäksi Mineraalin suuntaan pohjoisessa. Runkoputki sekä valokuitukaapeli kulkee pääosin aikaisemmin tehtyä vesijohtolinjausta pitkin. Alueelle tulee
noin 100 kiinteistöpumppaamoa sekä 12 linjapumppaamoa, jakokaappeja kuitukuitulinjalle tulee 39, jolla on taattu kuidun saatavuus kaikkiin jormualaisiin talouksiin.
Hankkeen tuloksena alueella olevat kiinteistöt täyttävät voimassa olevanjätevesiasetuksen määräykset. Vaikutuksena Pohjajoen ja Oulujärven jätevesikuormitus pienenee
Jormuanlahden osalta. Kuidun myötä jormualaiset pääsevät nykyaikaisille nopeuksille tiedonsiirrossa.
Turvallisuuden kehittäminen eläinten katselu- ja
KAJAANIN
1.4.2011
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
kuvausmatkailussa
AMMATIKORKEAKO
ULU
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Tämän MEK:n Outdoors Finland-verkostoon kuuluvan hankkeen tavoitteena on kehittää sekä kaupalliseen että omaehtoiseen eläinten katselu- ja kuvausmatkailun (ns.
wildlife-matkailu) turvallisuutta. Hanketta toteutetaan Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella, mutta hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua wildlifeteemaiset yritykset ja palveluntarjoajat kaikkialta Suomesta. Myös hankkeen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä.
Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat wildlife-yritykset ja -palveluntarjoajat (Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut), matkailun kehittämisorganisaatiot
(MEK), Matkailun tutkimus- ja kehitysinstituutti (Rovaniemen ammattikorkeakoulu), Kainuun maakunta-kuntayhtymä (ympäristö- ja terveysvalvonta), Outdoors Finlandkehittämisohjelmaa toteuttavat muut matkailuhankkeet, muut matkailun turvallisuutta kehittävät hankkeet (mm. Lapin yliopisto, Työterveyslaitos) sekä kansainväliset
yhteistyökumppanit (mm. matkailun alueorganisaatiot, tutkimuslaitokset). Hankkkeessa tehdään avointa yhteistyötä myös mahdollisten laji- tai kattojärjestöjen,
tutkimuslaitosten (RKTL) sekä wildlife-matkailulle keskeisten sidosryhmien kanssa (Suomen riistakeskus, poliisi, pelastuslaitos, Paliskuntain yhdistys ry).
Hankkeen kohderyhmänä ovat olemassa olevat ja toiminnan aloittamista suunnittelevat eläinten tarkkailua ohjelmapalveluna tarjoavat maaseudun mikroyritykset,
terveysvalvontaviranomaiset sekä muut eläintenkatselu- ja kuvausmatkailuun liittyvät toimijat (mm. kunnat, Metsähallitus, matkailuorganisaatiot) Kainuun, PohjoisPohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Hankkeen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja työpajoihin kutsutaan mukaan myös muissa maakunnissa toimivia wildlifeyrityksiä. Hankkeen monipuolinen yhteistyöverkosto ja yhteiset koulutustilaisuudet tukevat verkostoitumista, uusien tuoteideoiden syntymistä ja vuoropuhelua niin yritysten
kesken kuin yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Hankkeen lopulliset tulokset kohdistuvat eläintenkatselu- ja kuvausyritysten asiakkaisiin, työntekijöihin sekä ko.
ohjelmapalvelun vaikutuspiirissä oleviin henkilöihin. Hanke tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämisen painopistealuetta (aktiviteettimatkailu).
Hankkeessa:
- laaditaan turvallista eläinten katselu- ja kuvaustoiminnan harjoittamista koskevat kriteerit ja käytännesäännöt
- tuotetaan yrityksille ja palveluntarjoajille ja heidän asiakkailleen tietoa turvallisesta eläinten katselu- ja kuvaustoiminnasta
- kehitetään yrittäjien ja palveluntarjoajien turvallisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista
- edistetään turvallisuuden integroimista tuotesuunnitteluun ja laadunkehittämiseen
Nautintoa Napiksesta
SOTKAMON
6.4.2011
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
NUORISOSEURA RY
peruspalvelut
Kohderyhmänä ovat Naapurinvaaran huvikeskuksen nykyiset ja uudet talkoolaiset ja asiakkaat. Tavoitteena on parantaa tanssipaikan viihtyvyyttä, talkoolaisten
osaamista, me-hengen lisäämistä ja tanssiliikuntaa kaikella kansalle.
Lavan käyttöastetta halutaan lisätä ja monipuolistaa kalustohankinnoilla. Samalla lisätään sosiaalista pääomaa niin talkooväen kuin tanssijoiden keskuudessa ja saadaan
uusi sukupolvi talkootyöhön ja tanssimaan.
Tavoite on, että Naapurivaaran huvikeskus säilyy Suomen parhaana talkoilla toimivana tanssipaikkana.
Nautintoa Napiksesta
SOTKAMON
6.4.2011
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
NUORISOSEURA RY
peruspalvelut
Naapurinvaaran Huvikeskuksen asiakkaiden ja talkoolaisten viihtyvyyden parantamiseksi hankitaan uusia kalusteita kutensohvia, kattotuulettimia, ulkoilmoitustaulu sekä
valkokangas ja projektori. Tanssipaikan värimaailma uusitaan sisustussuunnitelman mukaisesti. Tehdään esiintymislavan valojen muutostöitä ja sisustusvaloja lisätään.
Liikunnasta lisäpotkua
IDÄN TAIGA RY
12.4.2011
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
ry
Tavoitteena saada terveys-ja kuntoliikuntalomailusta uusi vetovoimainen teema alueen matkailuun, brändätään Wild Wellbeing. Hankkeessa kartoitetaan liikunta- ja
hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset, aktiiviset urheiluseurat ja kyläyhdistykset sekä sellaiset henkilöt, joilla on halua tulla mukaan kehittämään terveys- ja
kuntoliikuntatuotteita, mutta heillä ei ole omaa yritystä. Samalla selvitetään keinot, millä tavalla heidän osaamistaan voidaan hyödyntää jatkossa. Tavoitteena saada 20
uutta toimijaa kehittämään em. teemaa. Kartoitetaan myös toimijoiden halukkuus tiivistää yhteistyötä yhteisen yrityksen kautta.
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SUOMUSSALMEN
20.4.2011
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KUNTA
Hankkeen tavoitteena on Suomussalmen ydinkeskustan kehittäminen toimivaksi, viihtyisäksi ja ohi kulkevan viitostien linkittäminen olennaiseksi osaksi
keskustarakennetta.
Tavoitteena on selkeä masterplan, josta käy ilmi mitä voimme ja mitä pitää tehdä tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Hankkeen avulla huolehditaan, ettei kylän
ydinkeskusta näivety, eikä sen erikoiskaupat, ym. palvelut kärsi viitostien varteen syntyneistä ja mahdollisesta uusista kaupoista ja palveluista, vaan päinvastoin pystyvät
näistä hyötymään. Tavoitteena on myös viitostiellä kulkevan potentiaalisen asiakasvirran ohjaaminen myös ydinkeskustan kauppojen ja palvelujen käyttäjiksi.
Hankkeen avulla halutaan kehittää ydinkeskustaan mahdollisesti uusi matkailun/asioinnin vetonaula, kehittää Jätkänpuiston ja koko viitostien pohjoispuolen aluetta,
kirkonkylän risteyksestä Kurimon tienhaaraan, silmiinpistävän houkuttelevaksi ja mieleen jääväksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset, yhdistykset ja yhteisöt, yrittäjät, satunnaiset ohikulkijat ja matkailijat, vapaa-ajan viettäjät, ostosmatkailijat ja tapahtumien
järjestäjät.
e Wild Taiga
KAINUUN ETU OY
28.4.2011
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
Hankkeen kohderyhmänä ovat Idän Taigan alueella ja ympäristökunnissa sijaitsevat matkailutoimijat. Hyödynsaajia ovat kaikki matkailusta välillisesti hyötyvät toimijat
alueella. Hankkeen tavoitteita ovat sähköisen ja sosiaalisen kaupankäynnin kehittäminen, yhteismarkkinoinnin edelleen kehittäminen, matkailupalvelutarjonnan laadun
edelleen kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat sähköisen ja sosiaalisen kaupankäynnin kehittäminen luomalla varausjärjestelmä/
kauppapaikka, Wild Taigan yhteismarkkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyön tiivistäminen alueen eri toimijoiden välillä, yritysten laatuprosessien
kehittäminen ja toteuttaminen sekä koulutukset teemoilla sähköinen ja sosiaalinen kaupankäynti (toiminnanohjausjärjestelmät ja verkkokauppa, verkkosivujen luominen ja
ylläpitäminen), myynti ja markkinointi. Sähköisen ja sosiaalisen kaupankäynnin avulla yritysten tuotteiden ja palvelujen saatavuus sekä verkostoituminen paranevat, ja
myönteinen kehitys luo edellytykset asiakasmäärien ja liikevaihdon kasvulle. Hanke on luonut edellytyksiä palkata kokoaikainen tai vaihtoehtoisesti osa-aikainen
markkinointivastuuhenkilö yhdistyksen palkkalistoille.
Kainuun luontomatkailun teemaohjelman
KAINUUN ETU OY
29.4.2011
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
koordinaatiohanke II
Kainuun Luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin ajalla 5.3.2008-4.3.2011. Koordinointihankkeen fokus oli pitkälti Kainuun
luontomatkailun toimintaedellytysten parantamiseen liittyvien hankkeiden aktivoimisessa ja koordinoimisessa eri vastuutoimijoiden kesken. Ensimmäisen vaiheen sisältö
perustui Kainuun luontomatkailun teemaohjelmaan 2007 - 2013, jonka toimintaohjelma piti sisällään 127 eri kehittämishankeaihiota. Ensimmäisen vaiheen keskittyessä
pitkälti luontomatkailun toimintaedellytysten kehittämiseen (reitistöt, palvelut ym.) on yrityskentältä saadun palautteen perusteella nähty tarpeellisena jatkaa toimintamallia,
suunnaten kuitenkin resursseja enemmän luontomatkailuyritysten yrityskohtaisten kehittämistoimien aktivoimiseen, yritysten aktiivisen verkostomaisen toiminnan
kehittämiseen nykyisestään sekä uuden yritystoiminnan aktivoimiseen luontomatkailualalle. Hankkeen toimenpiteiden pääasiallisin kohderyhmä ja hyödynsaaja ovat
Kainuussa toimivat luontomatkailuyritykset, idea-asteella olevat yritysidean omaavat henkilöt sekä maanomistajat (Metsähallitus, seurakunnat, kunnat ykistyishenkilöt
ym.). Koordinointihankkeen tavoitteena on maakuntaohjelma, maakuntakaava, matkailustrategia ja muut aluekehittämiseen liittyvät ohjelmat sekä alueelliset matkailun
MasterPlanit huomioon ottaen aktivoida luontomatkailuyritykset sekä muut sektorin toimijat kehittämään liiketoimintaansa alueen strategisten kasvutavoitteiden
saavuttamiseksi. Koordinointihankkeen toteutus perustuu pitkälti asiantuntijapalvelun jalkauttamiseen kentälle tukemaan kehittämishankkeiden käynnistymistä
suunnitellusti.
MARA 2, Maaseuturakentamisen koulutushanke
PROAGRIA KAINUUN
27.5.2011
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
2011 - 2014
MAASEUTUKESKUS
koskevat toimet
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Hankekuvaus
Tausta: Maaseudun elinvoiman turvaaminen Kainuussa edellyttää sekä sukupolvenvaihdoksia että maaseutuyristysten investointeja. Jokainen investoiva yritys jatkaa
toimintaansa ja säilyttää näin olemassa olevia työpaikkoja maatiloilla, maaseudulla ja koko elintarvikeketjussa. Investointien työllisyysvaikutukset esimerkiksi
rakentamisen aikana ovat merkittäviä, tutkimusten mukaan välilliset työllisyysvaikutukset ml. 17 htv/milj. €.
Erityisesti lypsykarjatilojen investoinnit ovat tänä päivänä mittavia ja vaativat yrittäjältä hyviä valmiuksia niiden toteuttamiseksi. Hyvin usein näin laajat investoinnit ovat
ainutkertaisia yrittäjän työuran aikana.
Kainuun maaseutusuunnitelman ja Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelman kehittämisstrategian ydinkohtana on mm. olemassa olevan tuotantopotentiaalin säilyttäminen
keskeisillä Kainuun maatalouden tuotantosuunnilla. Kotieläintuotannon tuotantorakenteen säilyttäminen kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena edellyttää 25
tuotantorakennusinvestoinnin toteuttamista Kainuussa vuosittain.
Tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeella jatketaan hyvin toiminutta käytäntöä kotieläintalouden rakennusinvestointeja maatiloille suunnittelevien maatalousyrittäjien
koulutuksessa Kainuussa. Koulutus parantaa merkittävästi yrittäjien edellytyksiä toteuttaa suunnitellut investoinnit järkevästi, taloudellisesti ja tuottavasti.
Koulutushankkeen tavoitteena on edistää tuotantorakennusten toiminnallista tarkoituksenmukaisuutta, tuotantoeläinten hyvinvointia, investointien talouden hallintaa ja
uusien tuotantotilojen tehokasta käyttöönottoa. Hanke edistää myös hyvän rakennetun maaseutuympäristön syntymistä, rakennuskulttuurin säilymistä ja puurakentamista
hyödyntäen kuitenkin uusinta teknologiaa.
Maaseutuyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa kehitetään isojen investointihankkeiden suunnittelussa, kilpailuttamisessa ja toteuttamisessa menestyksellisellä tavalla.
Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maaseutusuunnitelmaa.
Toimenpiteinä ovat yrityskohtaiset koulutukset ja esiselvitykset, asiantuntijatiimien pienryhmäneuvonta, yleiset koulutustilaisuudet sekä opintomatkat kotimaassa ja
ulkomailla.
Kohderyhmä ja edunsaajat: Kohderyhmänä ovat tuotannollisia investointeja suunnittelevat maaseutuyrittäjät ja edunsaajina yrittäjien lisäksi koko Kainuun maaseudun
elintarvikesektori ja alalla toimivat sidosryhmät.
Toteuttaja: Hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Kainuu ry. Yhteistyökumppaneina toimivat maaseutusektorin eri toimijat, tutkijat ja muut asiantuntijat.
Epeli - elävät pelit ja leikit
SUOMUSSALMEN 4H7.6.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
YHDISTYS
ry
edistäminen
Tavoiteena on saada lapsille ja nuorille mielekästä, hyödyllistä tekemistä omalta kylältä ja omasta kunnasta sekä antaa tulevaisuuden visioita maaseudulle.
Isovanhempien perinnetieto kotieläimistä ja luonnosta auttaa nuorta ymmärtämään omaa luontosuhdettaan. Hanke toimii aikamatkana menneisyyteen, lapset ja nuoret
lähentyvät paikkakunnan vanhempaa väestöä, mikä on merkittävä asia kylien yhteisöllisyyden kannalta. Lapset ja nuoret tutustutetaan kyläyhdistysten ja eri seurojen
toimintaan.
APUVA!- Apua ja voimavaroja arkeen maatiloille
PROAGRIA KAINUUN
23.6.2011
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
MAASEUTUKESKUS
koskevat toimet
Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Pääasiallinen kohderyhmä ovat kainuulaiset maa- ja metsätaloustuottajat ja välillisinä hyödynsaajina myös koulutusta ja neuvontaa antavat
henkilöt sekä muut maa- ja metsätaloustuottajien kanssa vuorovaikutuksessa olevat sidosryhmät sekä yhteistyökumppanit, mm. työterveyshuolto, Melan
työturvallisuusyksikkö, lomajärjestöt sekä kylätoimijat. Tavoitteet: Hankkeen tavoite on tukea maatalousyrittäjien työ- ja toimintakykyä. Tavoite on saada 160 maa- ja
metsätaloustuottajaa osallistumaan vähintään 20 h koulutuskokonaisuuteen, joka liittyy työhyvinvointiin. Yksilöidyt toimenpiteet: 1. Paikalliset/kuntakohtaiset
koulutuskokonaisuudet pienryhmätoimintana sisältäen myös yrityskohtaista ohjausta. 2. Maakunnalliset koulutuskokonaisuudet. 3. Tupaillat ja muut kylä-, kunta- ja
maakuntakohtaiset lyhytkoulutukset (luennot, liikunnanohjaukset). 4. Tiedonvälitysapu tuetuille lomille ja kuntoremontteihin ohjaamiseksi. 5. Aktiivinen osallistuminen
toimijayhteistyöhön. 6. Loppujulkaisu. Tulokset: 3 200 oppilastyötunnin ja 400 oppilastyöpäivän avulla on osallistuneiden terveys ja toimintakyky parantunut. Työperäistä
tai elämäntapoihin kytkeytyvää sairastumista sekä työssä uupumista on saatu ennaltaehkäistyksi, työtapaturmilta on opittu suojautumaan, sosiaalisiin riskeihin
varautumiseen ja ajanhallintaan on saatu apukeinoja. Asiantuntija-avulla ja vertaistuella on saatu elämään ja sen haasteisiin uudistuskuntoa ja ratkaisumalleja.
Vaikutukset: Tulevaisuudenusko on lisääntynyt, ja lisääntynyt jaksaminen vaikuttaa myös ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin myönteisesti. Työpaikkojen säilymisellä ja
työllistämisellä on edesautettu syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitteita maakunnassa. Jaksamisen ja työssään viihtymisen kautta ovat vanhemmat luoneet
turvallisentuntuista pohjaa myös sukupolvenvaihdoksille.
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ELÄVÄ KAINUU
LEADER RY

8.7.2011

Toimintaryhmä

Toimenpide

Elävä Kainuu LEADER
ry

431 Paikallisen toimintaryhmän toiminnan
takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja
toiminnan edistäminen (toimintaraha)
Jatketaan ohjelmakauden 2007 - 2013 toteutusta ja valmistellaan ja käynnistetään hankkeita. Tiedotetaan ja aktivoidaan ihmisiä toiminta-alueella, joka muodostuu
Hyrynsalmen, Kuhmon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnista. Ohjelman keskeiset painopisteet:
1. Maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen ja ihmisten työllistymisen edistäminen
2. Maaseudun sosiaalisten rakenteiden ja ihmisten omatoimisuuden kehittäminen
3. Innovaatioiden hyödyntäminen ja oppimisverkostojen syntymisen edistäminen
4. Maaseudun elämänlaadun ja viihtyvyyden edistäminen
5. Kansainvälisten kontaktien ja yhteistyön edistäminen
HEINIS III
HEINÄMÄEN
29.8.2011
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄSEURA RY
ry
Hankkeessa kehitetään kylätalon toimintaa kunnostamalla vanha päärakennus kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden harraste- ja näyttelytilaksi sekä lasten ja nuorten
kerhotilaksi. Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi kohde, aktivoida asukkaita yhteistyöhön, kerätä ja jakaa hiljaista tietoa käden taidoista sekä luoda
uusia työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
Lisävirtaa yhteistyöstä II
ELÄVÄ KAINUU
16.9.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
LEADER RY
ry
peruspalvelut
Hankkeessa viedään eteenpäin niitä kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä teemoja ja hankeaihioita sekä esiselvityshankkeita, jotka ovat syntyneet Lisävirtaa yhteistyöstä hankkeen aikana 2008 - 2011, mutta eivät ehtineet kehittyä varsinaisiksi hankkeiksi. Lisäksi syvennetään yhteistyötä olemassa olevien kumppanien ja aktivoitujen
toimijoiden kanssa.
Hankkeen tuloksena syntyy varsinaisia kv-hankkeita sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä, esimerkiksi muilla varoilla kuin Leader-tuella toteutettuja yhteisiä toimenpiteitä
tai hankkeita. Lisäksi kainuulaisten toimijoiden keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja laajenee.
Oulujärvi LEADER ry:n toimintaraha
OULUJÄRVI LEADER
19.9.2011
Oulujärvi LEADER ry
431 Paikallisen toimintaryhmän toiminnan
RY
takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja
toiminnan edistäminen (toimintaraha)
Toteutetaan Oulujärvi LEADER ry:n Yhdessä -kehittämisohjelmaa sekä omalla toiminnalla että rahoittamalla alueen toimijoiden hankkeita. Keskeisiä toimenpiteitä ovat
mm. aktivointi, tiedottaminen, hankkeiden suunnittelu- ja toteutusneuvonta, hankekäsittely, tiedotus- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä omien hankkeiden
rakentaminen. Lisäksi pidetään huolta toimintaryhmän osaamisen tasosta osallistumalla koulutuksiin sekä vahvistetaan ja kasvatetaan alueen yhteistyöverkostoja.
Tuloksena syntyy kehittämisohjelmaan sopivia ja sen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista tukevia yritys- ja kehittämishankkeita ja ohjelmaan myönnetty
rahoitus tulee hyödynnettyä täysimääräisenä. Alueen toimijoiden, hankkeiden ja toimintaryhmän itsensä yhteistyösuhteet ja -muodot lisääntyvät sekä paikallisesti että
alueen rajan ylittäen.
Työvalmennuskeskustilan hankkiminen ja
KUHMON
29.9.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
kunnostaminen
TYÖTTÖMIEN
ry
peruspalvelut
YHDISTYS RY
Hankkeen tavoitteena on hankkia tilat Kuhmoon perustettavalle työvalmennuskeskukselle, jolle ei nykyisin ole sopivaa toimitilaa. Tilat ostetaan syksyllä 2011, jonka
jälkeen tilat remontoidaan. Investointihanke tukee kestävää kehitystä sosiaalisesti, kultuurisesti ja ekologisesti. Hyödynsaajia ovat työvalmennukseen osallistujat,
yhdistyksen asiakkaat, muut yhdistykset, kotitaloudet, seurakunta, Kuhmon kaupunki, yritykset ja kuntalaiset sekä yhteistyötahot. Hanke edistää maaseudun veto- ja
elinvoimaisuutta, ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia sekä osallisuutta, palveluja, paikallislähtöistä kehittämistoimintaa sekä yrityslähtöistä toimintaa.
16/46

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Raportti päivitetty: 8.3.2013
Käyttäjä: Mavi_selaaja

Hankelistaus

Raportin versiopvm: 11.6.2010
Tiedoston nimi: H001J Hankelistaus

Hankenimi
Hankekuvaus
Maaseutuohjelmat tutuiksi 2

Tuen saaja

Vireilletulopäivä
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OULUJÄRVI LEADER
25.10.2011
331 Koulutus ja tiedotus
RY
Hanke tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista:tukimuodoista, toiminnasta ja ohjelmanrahoituksen
kautta Kainuussa tehdystä työstä ja saaduista tuloksista. Käytettävät viestinnän ja tiedottamisen keinot valitaan ryhmät yksilöllisesti huomioiden, kulloinkin ajankohtaisinta
mediaa käyttäen ja vastaanottajalle sopivampaan aikaan. Kokonaisviestintä luo positiivista kuvaa ohjelman tavoitteista, tuotteista ja palveluista, ajankohtaisista asioista
kerrotaan monipuolisesti eri sidosryhmille. Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kaikki kainuulaiset ihmiset, yhteisöt ja yritykset.
Tavoitteena on saada alueelle innovatiivisia ja monipuolisia kehittämishankkeita. Myös yritystuet ja niiden mahdollisuudet tuodaan yrittäjille selkeästi esille, muiden
toteutuneet tarinat kiinnostavat ja kannustavat. Erilaisia energia- ja maaseututietoutta tarjotaan suoraan kohderyhmille, mutta myös laajemmalle yleisölle.
DiscGolfPark
HEINÄMÄEN
21.11.2011
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄSEURA RY
ry
Hankkeessa kehitetään kyläkeskuksen toimintaa rakentamalla fresbeegolfpuisto kaikenikäisten kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden harrastealueeksi. Tavoitteena on
tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi kohde, aktivoida asukkaita yhteistyöhön sekä luoda uusia työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
ACTIVESENIORS KAINUUN HELMIÄ
HELSINGIN
30.11.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
YLIOPISTO
ry
edistäminen
KOULUTUS - JA K
Hankkeen paikallisena tavoitteena on aktivoida kyliä ja kyläyhteisöjä perinnetiedon keräämiseen ja taltiointiin käynnistämällä ekomuseon toiminta Ristijärven kunnassa.
Hankkeessa kehitetään ekomuseon toiminnan ja paikallisen perinnetiedon tallentamisen menetelmiä kyproslaisen konsultatiivisen kumppanin kanssa.
Koppelonpesä
TUHKAKYLÄN
5.12.2011
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS
ry
Hankkeessa kehitetään kylän toimintaa rakentamalla urheilukentän läheisyyteen kokoontumispaikaksi kota ja sen yhteyteen varastorakennus sekä lasten leikkikenttä
kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden tapaamispaikaksi. Tavoitteena luoda paikka, jossa kyläläiset kokoontuvat ja siellä voi järjestää tapahtumia. Projekti aktivoi
asukkaita yhteistyöhön.
METSÄN JA PELLON EKOSYSTEEMIPALVELUT MAA-JA
7.12.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
MARJOJEN SATOTASOT NOUSUUN
ELINTARVIKETALOUD
ry
peruspalvelut
EN TUTKIMUS
Viime vuosina on maailmalla tehty havaintoja mehiläisten ja muiden pölyttäjien epänormaalista vähenemisestä. Suomessa ei keväällä 2008 ollut kimalaisia juuri lainkaan.
Huolestuttavaa asiassa on se, että ilmiön syistä ei ole varmuutta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Euroopassa noin 80 % viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä,
on huoli aiheellinen.
Ranskan Pays Voironnais'ssa linjattiin eurooppalaisen LEADER-yhteishankkeen tavoitteita, joiden tarkoituksena on tarjua mehiläiskatoa ja sen tuomaa uhkaa viljelylle ja
luonnon monimuotoisuudelle. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana toimijoita Kainuun lisäksi Ranskasta, Belgiasta, Tanskasta, Saksasta, Slovakiasta ja Walesista.
Tässä hankkeessa suoritetaan toimenpiteitä, jotka ovat osa eurooppalaista LEADER-yhteishanketta. Kainuussa alueellisia toimenpiteitä ovat mehiläisten vieminen marjaja hedelmäviljelmille sekä marjametsiin, mehiläisten säilyttäminen ja Pohjolan tumman mehiläisen palauttaminen alueelle, tietoisuuden lisääminen mehiläisten
merkityksestä sekä kansainvälinen toiminta.
Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat kainuulaiset marjanpoimijat, marjanviljelijät, marjateollisuus ja mehiläistarhaajat. Hankkeessa pilotoidaan marjanviljelyä
hyödyttävä pölytyspalvelu. Sitä käytetään myös mansikan biologisessa harmaahomeen torjunnassa, jolloin kemiallisen torjunnan määrää voidaan vähentää. Onnistunut
pölytys lisää marjasadon laatua ja määrää ja siitä hyötyy myös metsämarjateollisuus. Hankkeen toimet tukevat omalta osaltaan myös luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä ja lisäämistä.
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KAINUUN MAAKUNTA
-KUNTAYHTYMÄ

29.1.2012

Toimintaryhmä

Toimenpide

124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Kohderyhmät ja hyödynsaajat: Kainuulaiset elintarvike- ja luontomatkailuyrittäjät tai yrittäjiksi aikovat, luonnonvara-alan opiskelijat ja alan toimijaorganisaatiot. Tavoitteet:
toteutetaan taustalla olevasta Tavoitetila 2017 -suunnitelmasta rajatut osat visiosta 1) yrityskiihdyttämön toimintojen suunnittelu ja visiosta 2) yrityskiihdyttämö -toiminnan
työkalun; osuuskunnan perustaminen, sen integrointi yrittäjyysopintoihin, osk-toiminnan rahoitusmallien selvittäminen. Tuotekehityksen kehittäminen ja innovointi
aloitetaan. Visiosta 3) ollaan mukana infraan liittyvien ratkaisujen suunnittelussa. Visiosta 4) aktivoidaan yrittäjiä innovointiin ja mukaan suunnitteluun osana heidän
yritystoimintaansa. Toimenpiteet: Luodaan ja ylläpidetään yrittäjyyden kehittämisverkosto. Koulutusten, neuvonnan, edunvalvonnan ja tutkimuksen integroiminen
yrityskiihdyttämön toimintaan. Oppimisympäristön kehittäminen. Toiminnan vakiinnuttaminen. Tulokset: Oppimisympäristössä toimii oppilaita harjoittelemassa
yrittäjyyttä, mentor-yrittäjien ohjauksessa. Osk perustettu. Uusia tuotteita ja palveluita. Vaikuttavuus: Toimialojen (elintarvike, matkailu, maatalous) osaaminen ja
innovatiivisuus lisääntyy. Vaikutus näkyy Kainuun aluekehityksessä.
Kehittyvien Kalavesien Kainuu 2012-2014
METSÄHALLITUS
31.1.2012
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
POHJANMAAN
LUONTOPALV
Hankkeen tavoitteena on parantaa uudistuvien Metsähallituksen Kainuun kalastuspalveluiden hyödynnettävyyttä kalastuskohteisiin kytkeytyvien yritysten näkökulmasta.
Hankkeessa vahvistetaan matkailun verkostoitumista Kainuun uusilla ja uudistuvilla virkistyskalastuskohteilla, aktivoidaan uusia kävijäryhmiä kohteille, kehitetään alueen
hoidon, asukkaiden ja käyttäjien välistä yhteistyötä sekä lisätään yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. Kalastuskohteista kehitetään matkailun ja paikallisen
virkistyskäytön kannalta vetovoimaisia ja laadukkaita kohteita. Hankkeen tuloksena Kainuun virkistyskalastuskohteiden matkailullinen vetovoima on kasvanut ja uudet
kävijä ja ikäryhmät ovat löytäneet kohteet. Alueen matkailuyrittäjät ja kalastuksen ohjelmapalveluyrittäjät hyödyntävät aktiivisesti kalastuskohteiden ympärille kehitettyjä
kalastustuotteita. Hankkeen kohderyhmänä ovat kalastuksen harrastajat, virkistyskalastusjärjestöt, alueen matkailu- ja kalastusmatkailuyrittäjät, alueen asukkaat
(erityisesti nuoret), kalastusmatkailijat ja matkailukalastajat sekä erityisryhmät (esim. työyhteisöt ja ikääntyneet). Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen asukkaat, kuntien
elinkeinoelämä, Kainuun matkailusektori ja kyläyhteisöt.
Wieksi Vie - jatkohanke
YLÄ-VIEKSIN
31.1.2012
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
Hankekuvaus
Wiexi Vie -kyläkehittämishanke toteutetaan Luoteis-Kuhmossa seitsemän kylän alueella, osin yhteistyössä
naapurikuntien lähikylien kanssa. Hankkeen kohderyhmä ovat hankealueen asukkaat, jotka elinkeinoelämän ja hallinnon ohella ovat hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen
tavoitteita ovat muun muassa asukkaiden
elämisenmahdollisuuksien ja elämänlaadun omaehtoinen kohentuminen, alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä kestävän kehityksen
ja tietotekniikan käytön vahvistuminen.
Osahankkeet koostuvat selvityksistä, kartoituksista ja konkreettisista kehittämistoimenpiteistä. Painopistealueita ovat hyvinvointi, perinnedokumentointi, ympäristöasiat ja
kansalaisvaikuttamisen edistäminen. Hankkeen tulokseksi saadaan aktiivisesti asioitaan ajava kylä, jonka asukkaat elävät ja toimivat hyväkuntoisempina turvallisuutta
tuntien ja jonka ympäristöstä ja luonnosta jälkipolvetkin saavat nauttia.

PALTANIEMEN KYLÄTALO KUNTOON -HANKE, IVAIHE

PALTANIEMEN
KYLÄYHDISTYS RY

1.2.2012

Oulujärvi LEADER ry

322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
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Hankkeen tavoitteena on käynnistää kyläyhdistyksen omistaman historiallisesti arvokkaan koulukiinteistön saneeraus monipuolisen toiminnan muunneltavaksi
toimintakeskukseksi koulukäytön jäljiltä. Peruskorjaus käynnistetään remontoimalla ja varustelemalla osittain entiset koulukäytössä olleet tilat (2 luokkaa, eteinen ja 2
vessaa) tätä tarkoitusta varten sopivaksi. Tuloksena on korjatulta osalta hyväkuntoinen, toimiva ja houkutteleva monitoimitila, jossa on myös monipuolisen toiminnan
mahdollistava varustelu. Tila tukee kylän eri toimijoiden tarpeita huomattavasti entistä paremmin. Toiminta vilkastuu entisestään ja toiminta ja toimijatahot lisääntyvät.
ASKA
OUNASJOEN
3.2.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄSEURA RY
Kyläläisten talkootyönä rakentaman kylätalo Ounastuvan kalustaminen ja täyden toimintavalmiuden saavuttaminen ympärivuotisesti. Hankkeella mahdollistetaan
monipuolisten tapahtumien (juhlat, kokoukset) järjestäminen asianmukaisesti ja nuorisotilan kalustaminen. Hankitaan kalusteita, mm. pöytiä tuoleja, sohva, nojatuoleja,
naulakoita, tarjoilupöytä, kaapisto, astiasto 70 hengelle, keittiökalustoa, AV-välineitä, kylmälaitteita.
EUROPEAN ORAL SINGING TRADITIONS JUMINKEKO-SÄÄTIÖ
10.2.2012
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
TRANSNATIONAL PROJECT
ry
edistäminen
Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkosto eurooppalaisten Leader -toimintaryhmien kanssa, kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliorganisaatioiden kanssa,
sekä kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutetaan yhteistyötä vaihtamalla osaamista yhteisestä hanketoiminnasta, festivaalitoiminnasta,
kulttuurimatkailun kehittämisestä paikallisiin kulttuuriperinteisiin liittyen, sekä kulttuuriperinnön tutkimuksen ja pedagogiikan aloilla. Yhteistyötä tehdään Ranskassa,
Skotlannissa ja Virossa toimivien paikallisten ryhmien ja toimijoiden kanssa, ja rakennetaan toimintamalleja pysyvää yhteistyötä varten. Hankkeen yhteistyömuotoihin
(seminaareihin ja työpajoihin) voi osallistua myös edellä mainittujen lisäksi muita yhteistyötahoja, esimerkiksi Venäjältä tai Pohjoismaista.
Askel aikuisuuteen
SOTKAMON 4H29.2.2012
Elävä Kainuu LEADER
331 Koulutus ja tiedotus
YHDISTYS RY
ry
Kohderyhmänä ovat yli 13-vuotiaat Sotkamon, Kuhmon, Hyrynsalmen, Ristijärven ja Suomussalmen alueella. Toiminta-alueella on lukuvuosina 2012/2013 ja 2013/2014
noin 600 9-luokkalaista ja lukiolaista (1. lk) , joille koulutus suunnataan. Tästä oppilasmäärästä noin 80 % suorittaa ammattipassikoulutuksen ja näistä noin puolet
suorittaa vielä yrittäjäpassikoulutuksen. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti työllistyvät ja työkokemusta saavat ja haluavat nuoret sekä itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret.
Hankkeen tuloksena nuoret saavat Askel aikuisuuteen ¿passin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle oman valmiutensa työelämään. Passeja on kolmen tasoisia:
peruspassi (8 oppituntia), ammattipassi (40 tuntia lisää edelliseen) ja yrittäjäpassi (40 tuntia lisää edellisiin). Työnteon ja työelämän ¿pelisääntöjen¿ opettelu ja
työkokemuksen saaminen on arvokasta pääomaa jokaiselle nuorelle. Hanke toteutetaan 4H-yhdistysten ja sidosryhmien yhteistyöllä tavoitteena saada nuorille uusia
kesätyömahdollisuuksia, jotka tukevat nuorten osaamisen lisäämistä ja yhteisöllisyyttä.
KALION
KAJAANIN HAKA R.Y.
15.3.2012
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Tämän projektin tarkoituksena on luoda kaikissa Oulujärvi Leader alueen kunnissa lasten ja nuorten ohjaustoimintaa, jonka päätarkoituksena on sosiaalisen ja
liikunnallisen toiminnan kautta edistää terveyttä edistävää, ehkäistä syrjäytymistä sekä rakentaa hyvää sosiaalista ilmapiiriä. Liikunnallinen toiminta käsittää erilaisia
yhdessä tehtäviä liikuntasuoritteita pallopeleistä yksilötason suoritteisiin. Sosiaalinen toiminta ja sen sisällöt rakentuvat ryhmässä tapahtuvien ongelmien ratkaisuihin
esimerkiksi alueen luonnossa. Syrjäytymisen ehkäisyssä pääpaino on toisen erilaisuuden hyväksyminen sekä oman minän tunteminen. Projektissa myös
ohjaajavalmentaminen on yksi tärkeistä kohteista, sillä ohjaajaverkoston rakentaminen tuo ohjaustoiminnan pysyvyyttä paikkakunnalle. Ohjausvalmennus kiinnostanee
16-20 vuotiaitten lisäksi myös vanhempaa väestöä, joka voisi antaa toimintaan kokemuksensa, jonka ovat elämänkaarensa aikana saaneet. Projektin tuloksia voidaan
mitata tulevaisuudessa niin psyykkisen kuin fyysisen jaksamisen kautta.
EKOMUSEO MUISTOISTA TULEVAISUUTEEN
OULUJÄRVI LEADER
19.3.2012
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
RY
edistäminen

19/46

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Raportti päivitetty: 8.3.2013
Käyttäjä: Mavi_selaaja

Hankelistaus

Raportin versiopvm: 11.6.2010
Tiedoston nimi: H001J Hankelistaus

Hankenimi
Tuen saaja
Vireilletulopäivä
Toimintaryhmä
Toimenpide
Hankekuvaus
Kyseessä on kansainvälinen Leader -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää kylien toimintaa paltamolaisilla Hakasuon, Melalahden ja Vaarankylän kylillä sekä saada
kehittämiseen mukaan nuoria ja muita uusia yhteistyökumppaneita. Kehittämistyön pohjana ovat Paltamon alueen historia ja perinteet. Hankkeessa sovelletaan
Ekomuseo -toimintatapaa, joka on uutta Kainuussa. Ekomuseo -toimintaa luodaan yhdessä italialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen paikallisia
toimenpiteitä ovat muun muassa materiaalin luominen, tapahtumien järjestäminen ja ekomuseo -kohteisiin liittyvien toimintojen suunnittelu.Yhteisinä kansainvälisinä
toimenpiteinä toteutetaan muun muassa työpajoja, seminaareja ja "Paikallisten Maailmojen" näyttely.
Vahvistuva Leader
OULUJÄRVI LEADER
19.3.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
RY
Alueiden välisen hankkeen tavoitteena on kainuulaisten Leader -toimintaryhmien yhteistyön syventäminen, osaamisen vahvistaminen ja toimintatapojen kehittäminen.
Hankkeessa käynnistetään hallitusten välinen yhteistyö, ostetaan ulkoista arviointia, analysoidaan kuluvan ohjelmakauden onnistumisia ja parannustarpeita, ennakoidaan
ryhmien tulevaisuuden haasteita ja etsitään Kainuuseen sopivia hyviä käytäntöjä. Yhtenä hankkeen tuloksena syntyvät ryhmäkohtaiset kehittämisstrategiat.
KAINUUN SÄÄKSEN TEKOPESÄOHJELMA 2012 SÄÄKSISÄÄTIÖ
11.4.2012
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
2013
edistäminen
Sääksisäätiön Kainuun työryhmä toteuttaa laajaa sääksen suojeluohjelmaa. Osana tätä suojeluhanketta rakennetaan maakunnan alueelle tekopesäverkosto turvaamaan
sääksen tulevaisuus. Tämän hankkeen kenttätyönä rakennetaan Oulujärvi Leaderin alueelle 30 sääksen tekopesää. Hankkeella tuetaan sääksen suojelun kautta
luonnon monimuotoisuutta ja luontomatkailun kehittämisedellytyksiä. Hankkeen yhteydessä kokeillaan muutamia uusia tekopesän rakennetyyppejä ja pesien uuden
tyyppistä sijoittelua maastoon.
Sääksellä on oma tärkeä paikkansa maaseutumme monimuotoisen ilmeen ja alkuperäisten luontoarvojen täydentäjänä.
Energianeuvontaa metsiin ja kiinteistöihin
KAINUUN
25.4.2012
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
METSÄKESKUS
kehittämiseen
Kiinteistöille tarjotaan energianeuvontaa puupohjaisten ja uusiutuvien energialähteitten käytössä energiatuotannossa. Neuvonnassa kartoitetaan kiinteistöjen nykytila ja
tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton mahdollisuudet ja kannattavuus.
Järjestetään infotilaisuuksia uusiutuvista energiamuodoista.
Selvitetään metsäenergiavarat, mitä, millaista ja missä uusien inventointimenetelmien avulla. Neuvotaan metsäenergian hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä
metsänomistajia ja toimijoita. Hanke toimii bioenergian hankintaan ja käyttöön liittyvissä asioissa ja selvitystehtävissä puolueettomana asiantuntijana. Lämpöyrittäjyyteen
liittyvissä asioissa tarjotaan asiantuntija-apua sekä yrittäjiksi aikoville että palvelua hankkiville tahoille. Bioenergia-alan kansainvälisiä yhteyksiä ja tiedon vaihtoa
harjoitetaan bioenergian teemaohjelman hankkeiden kanssa.
Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen 2
MTT,
26.4.2012
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
KASVINTUOTANNON
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
TUTKIMUSYKSIKK
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Hanke tuottaa pohjoista marjanviljelyä tukevia viljelytuloksia ja viljelyn talouslaskelmia sekä siirtää näitä tuloksia viljelijöille ja muille alan ammattilaisille sekä viljelystä
kiinnostuneille. Hanke on jatkoa Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen - hankkeelle, jossa osoitettiin marjanviljelyn hyvät mahdollisuudet Pohjois-Suomessa ja
tässä hankkeessa keskitytään siirtämään edeltäjähankkeessa luotua tietoa elinkeinolle ja muille kiinnostuneille. Viljelykokeiden osalta tässä hankkeessa jatketaan
edellisessä hankkeessa aloitettuja kokeita, joiden toteuttamiseen edeltäjähankkeen kesto ei riittänyt. Marjojen viljelyohjeita tuottamalla ja välittämällä tämä hanke parantaa
erityisesti pienten maatilojen toimintamahdollisuuksia.
Hankkeen hallinnoijana toimii MTT Kasvintuotannon tutkimus / Sotkamo. Hankekokonaisuus toteutetaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla MTT:n yksiköiden, Oulun
yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen sekä ProAgria Oulun kanssa. Hankkeessa syntyvän tiedon siirtämisessä panostetaan yhteistyöhön alueella toimivien ProAgrian
yksiköiden kanssa.
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KAINUUN ASUTUKSEN MUISTOMERKIN
PALTAMON KUNTA
27.4.2012
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
KUNNOSTUS JA VALAISTUS
Kainuun asutuksen Muistomerkin kunnostuksen tavoitteena on saada säilytettyä arvokas muistomerkki palauttamalla se alkuperäiseen asuunsa. Tätä kautta saadaan
kainuulaiset tiedostamaan ja hyödyntämään kainuulaisuuttaan ja sen luontoa kulttuurimatkailussa sekä saadaan heidät tutustumaan omiin juuriinsa. Muistomerkin
löydettävyyden ja näkyvyyden parantamiseksi valaistuksen palauttamisella on suuri merkitys ja samalla se edesauttaa kävijöiden turvallista liikkumista alueella.
TOIMIVA KÄYNTIKOHDE
KAINUUN EINO
27.4.2012
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
LEINO-SEURA R.Y.
edistäminen
Hankkeella parannetaan Eino Leino -talon energiatehokkuutta, toimivuutta, talon huoltoa ja kiinnostavuutta matkailukohteena. Hankkeesta hyötyvät matkailijat, talon muut
käyttäjät ja omistajat.
IHAN PIHALLA
KOUTANIEMI2.5.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
VUORESLAHTI
KYLÄYHD. RY
Hankkeessa siistitään kylätalon piha houkuttelevaksi ja viihtyisäksi lähiliikunta-alueeksi. Lisäksi kunnostetaan Koutalahden uimaranta, jotta se olisi viihtyisä ja turvallinen
kesäpäivän viettopaikka kyläläisille.
PALTAMO KAIKILLA MUKAVUUKSILLA
PALTAMON KUNTA
3.5.2012
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla lisätään Paltamon palvelujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakentamisen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- ja loma-asukkaille
ja yritystoiminnalle. Hankkeessa ideoidaan ja suunnitellaan kiinnostava pysäyttäjäkohde. Hanketoimena kehitetään uusi yleisötapahtuma. Hankeaikana tehdään lehti,
joka toimii tiedon haku- ja jakokanavana. Hanketeemojen osalta järjestetään 20 tunnin koulutusohjelma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Paltamon kunnan alueella
toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten henkilöiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada kansalaiset kiinnostumaan Paltamon mahjdollisuuksista kaikilla
elämänaloilla, nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa.
Päivärinteen paluu
NUASKYLÄN
4.5.2012
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
NUORISOSEURA RY
ry
Kohderyhmä: Kolmen kylän asukkaat ja kesäasukkaat. Hyödynsaajat: Kohderyhmä sekä hakija, muut alueen yhdistykset, yksityiset ja yrittäjät. Tavoitteet:1. Paikallisen
kulttuurielämän vilkastuttaminen 2. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan talon säilyttäminen 3. Lähialueen matkailun oheispalvelujen lisääminen. Yksilöidyt
toimenpiteet: kunnostetaan ja säilytetään 100-vuotias nuorisoseuran talo. Tulokset ja vaikutukset: Talo säilyy tulevaisuuteen ihmisten kokoontumispaikkana, taloa voidaan
käyttää ympärivuotisesti, yhteistoiminta lisääntyy, yhdistyksen toimintaedellytykset paranevat.
NASAKKA - Nuorten Aikuisten Sitouttaminen
KAJAANIN
1.6.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
Alueelle Kansainvälisten Kytkösten Avulla
NUORKAUPPAKAMA
RI RY
Hankkeessa on kolme päätavoitetta: nuorkauppakamaritoiminnan kautta hankealueen nuorten sitouttaminen alueelle ja verkostoitumismahdollisuuksien tarjoaminen,
nuorten aktivointi sekä ainutlaatuisten kansainvälisten koulutusten hyötyjen tuominen alueelle. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Oulujärvi Leaderin alueelle, ennen
kaikkea Paltaniemen ja Paltamon alueelle. Hankkeella on positiivista vaikutusta yhteiskuntaan harvaan asutulla seudulla, jossa muuttoliike isoihin kaupunkeihin on
nuorten aikuisten kohdalla suurta. Hanke tarjoaa uudenlaisia kansainvälistymismuotoja, verkostoitumismahdollisuuksia ja henkilökohtaisia kehittymisvaihtoehtoja
mukanaolijoille ja näin sitouttaa nuoria aikuisia alueelle. Hankkeen toimilla tähdätään jäsenten osaamisen ja kansainvälistymisen kehittämiseen, joka kasvattaa jäsenistä
osaavia ammattilaisia ja yrittäjiä alueelle.
27 Summits Kainuu - maatilamatkailu tutuksi
KAINUUN ETU OY
4.6.2012
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
ry
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Sancy Europe Montagnes -yhdistys käy Euroopan 27 maassa ja kertoo tv-dokumentin keinoin eri alueiden maatilamatkailusta ja maan korkeimman huipun
valloittamisesta. Kainuusta heille tullaan esittelemään maaseudun toimintaa mm. Vuokatin alueella ja Kuhmossa. Ranskalainen tv-ryhmä tekee noin tunnin ohjelman
Kainuusta, Haltilta ja Ruotsista, ja se tullaan esittämään valtiollisilla tv-kanavilla Ranskassa. Dokumenttia tarjotaan myös Ylelle esitettäväksi Suomessa.
Hyödynsaajina ovat matkailuelinkeino Kainuussa, koska tätä kautta saadaan lähes ilmaista mainosta Kainuun maatilamatkailulle. Lisäksi Kainuun paikalliset
maanviljelijäyrittäjät vaihtavat kokemuksia ranskalaisten ja ruotsalaisten kollegoiden kanssa ja täten oppivat ja saavat uusia ideoita toimintansa kehittämiseen.
SUOMUSSALMEN RAVIRADAN
SUOMUSSALMEN
7.6.2012
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
PERUSKUNNOSTUS
HEVOSYSTÄVÄT RY
ry
Suomussalmen Hevosystävät ry. on aktiivinen paikallistoimija, joka organisoi hevosten harrastus-, kasvatus- ja jalostustoimintaa Suomussalmella ja sen lähialueilla.
Yhdistys myös järjestää tapahtumia vahvan talkootyön avulla. Suomussalmen Hevosystävät ylläpitää ravirataa, joka on erittäin vilkkaassa käytössä sekä
suomussalmelaisten että lähikuntien ravi- ja ratsastusharrastajien toimesta. Ravirata on sijainnut vuokratulla maa-alueella ja sen kaipaa kipeästi peruskorjausta.
Suomussalmen kunta on sitoutunut tukemaan Hevosystäviä ostamalla raviradan alueen, mikäli yhdistys peruskorjaa radan jatkokäyttöä varten. Hankkeen tavoitteena on
kunnostaa ravirata jatkokäyttöä varten. Hankkeen aikana kavioura peruskorjataan. Hankkeella varmistetaan ravi- ja valmennustoiminnan jatkuminen Ylä-Kainuun alueella
sekä tuetaan hevosharrastusta ja siihen liittyvää yhdistystoimintaa.
KAUNISTA LÄMPÖÄ LENTIIRAAN
LENTIIRAN
17.9.2012
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
KYLÄYHDISTYS RY
ry
peruspalvelut
Kohde: Lentiiran (entisen) koulun keittolarakennus. Hyödynsaajat: Lentiiran kylän ja Kuhmon pohjoisten kylien väestö. Tavoitteet: Kokoontumis- ja harrastuspaikka.
Toimenpiteet: Sähköenergian käytön minimoiminen ja korvaaminen puulla (leivinuuni, kamina ja ilmalämpöpumppu). Tulokset ja vaikutukset: Tiloja tullaan käyttämään
kokous-, toimisto-, palvelu- ja ravitsemuskäytössä (kansalaisopisto, 4H-kerho ym.).
"MEIDÄN VUOLIJOKI"
VUOLIJOEN
18.9.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
MAASEUTUYHDISTYS
RY.
"Meidän Vuolijoki" -hankkeen päätavoite on pitkäjänteisen ja vaikutuksellisen kehitysprosessin liikkeelle saaminen hankkeen toiminta-alueella - siirtyminen
turhautumisesta aktiiviseen toimintaan ja alueen toimintaedellytysten aktiiviseen parantamiseen. Hankkeen kohderyhmä on: Vuolijoen neljän kylän (Vuolijoki, Kuusiranta,
Käkilahti ja Ojanperä) asukkaista, yrityksistä ja muista toimijoista sekä potentiaalisista alueista kiinnostuneista ihmisistä, yrityksistä, yhteistyökumppaneista ja muista
toimijoista. Hankkeen hyödynsaajana ovat: Alueen nykyiset asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat, yritykset, yhteistyökumppanit ja muut toimijat sekä alueesta kiinnostuneet
ja alueelle muuttavat asukkaat, vapaa-ajanasukkaat ja muut toimijat.
Hankkeessa toteutettavat toiminpiteet: Mukana olevien kylien välisen yhteistyön edistäminen, uusien asukkaiden ja toimijoiden alueelle saaminen, alueen imagon korotus
- hyvien asioiden näkyminen, vanhusten asuinpalveluiden ja viriketoiminnan kehittäminen, nuorten aktivointi ja harrastetoiminnan kehittäminen.
Tulokset ja vaikutukset: Saadaan aikaan entistä tiukempi sitoutuminen kylien ja toimijoiden kesken sekä kehitystoiminnan jatkuvuus, kehitysvaikutukset
elinkeinotoiminnalle, innovatiivisuuden herääminen, alueen myönteisen ulospäin näkymisen lisääntyminen ja sen jatkuvuus.
ERÄTAIDOT TUTUIKSI NUORILLENEITTÄVÄN
24.9.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
INVESTOINTIHANKE
KYLÄYHDISTYS RY
Hankkeessa kunnostetaan pihanavetta eräleirikäyttöön ja monitoimitilan kellari erätaitotuvaksi ja varastotilaksi erävälineille. Lisäksi kunnostetaan pihanavetan vieressä
oleva lammenranta ja tehdään laituri. Hankitaan varusteita eräleiritoimintaa varten.
Erätaidot tutuiksi nuorille-kehittämishanke
NEITTÄVÄN
24.9.2012
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
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Hankekuvaus
Hankkeen kohderyhmä: 10 - 25 vuotiaat nuoret. Hankkeen hyödynsaajat: 10 - 25 vuotiaat nuoret, metsästysseurat, virkistyskalastajat, 4H-yhdistys ja muut
nuorisojärjestöt/yhdistykset. Tavoitteena on saada nuoret tutustumaan luontoon ja erätaitoihin ja saada heidät kiinnostumaan toiminnasta mm metsästysseuroissa,
kalastusseuroissa, nuorisoseuroissa ja 4H järjestössä. Projektinvetäjän avulla tehdään kehittämistyötä nuorten erätoiminnan ja muun harrastustoiminnan saamiseksi
Neittävän monitoimitalolle ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi kyseiselle toiminnalle. Tuloksena saadaan pysyvää ja monipuolista eräluontotoimintaa monitoimitalon
yhteyteen ja nuorille mahdollisuus tutustua ja aktivoitua ko. toimintaan.
INNOLIITERI
OULUJÄRVI LEADER
11.10.2012
Oulujärvi LEADER ry
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
RY
kehittämiseen
Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alueilla toteutettavassa hankkeessa edistetään maaseutuinnovaatioiden syntymistä ja niiden toteutumista. 1.
maaseudulla syntyneitä tuoteideoita ja viedään niitä kohti toteuttamista 2. tarpeita, joiden pohjalta voidaan kehittää uusia tuotteita 3. ratkaisuja yrittäjillä oleviin
kehittämisongelmiin. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. erilaiset ideakilpailut, kehittämisraatien perustaminen ja "innovaatioiskuryhmien" muodostaminen. Kohderyhminä
ovat sekä maaseudun yksittäiset asukkaat että mikroyritykset. Hankkeen arvioidut määrälliset tulokset: 5 - 10 tuoteideaa on saatettu valmistajille, ainakin kolmeen
tuotekehitystarpeeseen on löydetty ratkaisu tai ratkaisun kehittäjä sekä noin 10 yrittäjää on saanut apua yrityksensä kehittämisessä vastaan tulleeseen laite-, pakkaus-,
ohjelmisto- tms. ongelmaan. Laadullisina vaikutuksina saadaan kokemuksia uusista toimintatavoista, luodaan uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistetaan innovatiivista
ilmapiiriä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Keksintösäätiö ja Kainuun Keksijät ry.
Perhekeskeinen Ylä-Kainuu
MANNERHEIMIN
2.11.2012
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
LASTENSUOJELULIIT
ry
peruspalvelut
ON SU
Hankealueena on Suomussalmi ja Hyrynsalmi. Lapset nähdään alueella tärkeinä tulevaisuuden tekijöinä, jotka mahdollistavat alueen elinvoiman, hyvinvoinnin ja
virkeyden. Hankkeen hakijat haluavat olla luomassa alueesta lapsiperheet hyvin huomioonottavaa. Hankkeessa kehitetään alueellista yhteisöllistä toimintaa Ylä-Kainuun
lapsiperheille. Hanke toimii koordinaattorina, uusien toimintatapojen ja toimintojen mahdollistajana, suunnittelijana ja toteuttajana sekä vapaaehtoistyön tukijana.
Aktiivisella tiedotuksella ja verkostoitumisella vältetään perheille suunnattujen palveluiden liikatarjonta/liian vähäinen tarjonta ja päällekkäiset toimenpiteet eri toimijoiden
välillä. Perheille suunnattujen palveluiden laatu myös taataan varmimmin yhdessä tekemällä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat mm. leikkipuistotoiminnan aloittamisen
ohella muiden uudenlaisten tapahtumien ja tempauksien suunnittelu ja toteutus sekä uudenlaisen ylikunnallisen ryhmätoiminnan (kohtaamiset, vertaistuki) aloittaminen ja
vapaaehtoistyöhön innostaminen.
Maalla on mukavaa
RISTINKANTAJAT RY
8.11.2012
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
ry
peruspalvelut
Hankkeessa perustetaan kaksi green care -toimintaan perustuvaa pienryhmää 10-12 lapselle ja nuorelle (ala- ja yläkouluikäiset) Sotkamoon. Tavoitteena on luoda
henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävää tavoitteellista ryhmätoimintaa, jollaista ei vielä ole Sotkamossa. Asiakaskartoitus tehdään yhteistyössä eri sosiaalialan
toimijoiden kanssa (sosiaalitoimisto, koulut, seurakunta). Aktiivinen toiminta koostuu 10 tapaamiskerrasta, joiden aikana käytetään eläimiä ja maaseutuympäristöä
sosiaalisen vahvistumisen tukena. Ryhmiä ohjaa kaksi ohjaajaa.
Moricon- hanke
PALTAMON
16.11.2012
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
TYÖVOIMAYHDISTYS
peruspalvelut
RY
Moricon-hankkeen tarkoituksena on opettaa Anime- ja Manga-kulttuurista kiinnostuneille nuorille päihteettömien Cosplay-tapahtumien järjestämistä ja -asujen valmistusta.
Manga tarkoittaa japaninlaista sarjakuvaa. Anime taas japanilaista animoitua piirrettyä. Cosplay eli costume play on pukeutumista manga, anime, sarjakuva, peli tai
elokuvahahmoksi. Hankkeessa järjestetään yksi viikonlopputapahtuma, jossa nuoret osallistujat valmistavat asuja ja harjoittelevat maskeerauksia ohjatusti ja yksi viikon
mittainen tapahtuma, joka sisältää asujen valmistusta, anime-elokuiven katselua sekä asiantuntijaluentoja ja yleisönäytös asuista. Lisäksi osa nuorista osallistuu
Suomessa eri teemoilla järjestettäviin coneihin (=tapahtumiin), joista haetaan kokemusta ja oppia. Nuoret voivat osallistua valmistamillaan asuilla Cosplay-kilpailuihin
Suomessa.
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Tuen saaja

Vireilletulopäivä
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ELÄVÄ KAINUU
LEADER RY

4.10.2007

Hanketilanne: Lopetettu
Hankenimi
Hankekuvaus
Kainuun naisyrittäjyys Leader ry:n toimintaraha

Elävä Kainuu LEADER
ry

431 Paikallisen toimintaryhmän toiminnan
takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja
toiminnan edistäminen (toimintaraha)
Leader-ohjelmakaudella 2007-2013 vastataan ohjelma-asiakirjan toteutuksesta sekä käynnistetään Leader-hankkeiden valmistelu rahoituspäätösten saamiseksi.
Tiedotetaan ja aktivoidaan alueen ihmisiä toiminta-alueella, joka muodostuu Hyrynsalmen, Kuhmon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnista.
Kantripolis-esiselvitys
KAINUUN MAAKUNTA
12.10.2007
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
-KUNTAYHTYMÄ
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Kainuun maakunta kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto on valmistelemassa työnimellä Kantripolis laajempaa hanketta, jonka keskeinen idea on lisätä Kainuun
maaseutualan toimijatahojen yhteistyötä muodostamalla toimijoiden osaamis- ja tukikeskittymän. Maaseutuyrittäjyyden ja osaamisen toimintakeskuksesta tehdään
esiselvitys, jonka perusteella varsinainen hankesuunnittelu käynnistetään.
Esiselvityksessä kartoitetaan kaikki potentiaaliset Kantripolis-mallin mukaan tulevat toimijatahot, niiden edellyttämät hyödyt tässä mallissa suhteessa omaan perus- ja
kehittämistoimintaansa ja asiakkaisiinsa, toimijatahojen keskinäiset ja asiakkaiden rajapinnat, Kantripoliksen tuottamat synenergiaedut ja toimijatahojen käsitykset, miten
Kantripolis toimisi fyysisesti, virtuaalisesti, taloudellisesti, työnjaollisesti ja sopimusoikeudellisesti. Tämä selvitys on valmiina 31.3.2008.
Esiselvityksen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat yritykset, yhteisöt, viranomaiset ja muut tahot. Esiselvityksellä pyritään varmistamaan, että varsinainen
Kantripolis-hanke hyödyttää maaseudulla toimivia ja asuvia kainuulaisia.
Kainuun laulajat lavalle
JUMINKEKO-SÄÄTIÖ
17.10.2007
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
ry
peruspalvelut
Hankkeen tavoitteet ovat: kainuulaisen kansanmusiikkiosaamisen kehittäminen, maaseutumatkailun, kulttuurimatkailun ja kulttuurimatkailutapahtumien tukeminen ja
kehittäminen sekä maaseudun nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen. Hankkeeseen palkataan kansanmuusikko, joka organisoi kansanmusiikkikonsertteja ja tapahtumia alueella. Tämän lisäksi hän osallistuu alueen kansanmusiikkijuhlien toteuttamiseen.
Höyryveturin siirto Ämmänsaareen
SUOMUSSALMEN
24.10.2007
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KUNTA
edistäminen
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Hankekuvaus
Suomussalmen kunta haluaa siirtää museohöyryveturi (Tk3 "Pikku Jumbo", No 1152) nykyiseltä olinpaikaltaan lähemmäksi Suomussalmea. Tämä veturi lahjoitettiin
aikoinaan Suomussalmen kunnalle ja sen paikaksi valittiin silloin Pesiönkylän asema. Kyseinen paikka on kuitenkin hyvin syrjäinen ja veturi on joutunut jatkuvan ilkivallan
kohteeksi. Koska kyse on varsin hienosta kulttuuriesineestä halutaan sille parempi sijoituspaikka, jolloin yleisö näkisi sen päivittäin. Ehdotettu paikka näkyy oheisesta
linkkikartasta: http//www.infokartta.fi/kainuu?!0peruskartta,3,3590183,7200195, Höyryveturi
Valittu paikka on Ämmänsaaren rautatieasemalla nykyisen rahtiradan päätepisteen ja Kyröntien risteyksen välissä. Paikasta tehdään viihtyisä penkkeineen ja veturin
tekniset tiedot esitetään opastaulun avulla. Veturi kuljetetaan tähän paikkaan erillisen lavetin avulla ja suuin osa hankerahoituksesta kuluu itse siirtoon. Kyseisestä
veturista oheisesta linkistä lisätietoa: http//koti.mbnet.fi/kasii/hoyryveturit/tk3t.htm
Hyödynsaajat: Suomussalmen kunnan asukkaat, matkailijat sekä museoveturin harrastajat, Pesiönkylän kyläyhdistys, siirtoon osallistuvat urakoitsijat (tarjouskilvan
jälkeen), Suomussalmen kunta
Oulujärvi LEADER ry:n toimintaraha
OULUJÄRVI LEADER
24.10.2007
Oulujärvi LEADER ry
431 Paikallisen toimintaryhmän toiminnan
RY
takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja
toiminnan edistäminen (toimintaraha)
Toteutetaan Oulujärvi LEADER:ry:n Yhdessä -kehittämisohjelmaa sekä omalla toiminnalla että rahoittamalla alueen toimijoiden hankkeita. Keskeisiä toimenpiteitä ovat
mm. tiedottaminen, aktivointi, hankkeiden suunnittelu- ja toteutusneuvonta, hankekäsittely, tiedotus- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä omien hankkeiden
rakentaminen. Lisäksi pidetään huolta toimintaryhmän osaamisen tasosta osallistumalla koulutuksiin sekä vahvistetaan ja kasvatetaan alueen yhteistyöverkostoja.
PRO TELAKKA III - Oulujärven vesiliikenneOULUJÄRVEN
28.11.2007
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
edellytysten jatkokehittäminen
WANHAT LAIVAT RY
Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat laiva/veneilyliikenteen ja kaluston ylläpitäjät, yhteistyökumppanit ja veneilymatkailuyritykset sekä Oulujärven kasvava
kalastusmatkailu. Tavoitteena on taata tulevaisuudessakin laituritilaa kasvavalle aluskannalle sekä parantaa satama-alueen toimivuutta siten, että se palvelee
mahdollisimman monia eri palveluineen.
Hankkeen myötä satama-alueelle tulee lisää 37,5 metriä ponttoonilaituria. Muita toimenpiteitä: Telakan vedenalaisen nostoradan kunnon tarkastaminen ja mahdollinen
korjaus; vanhan veneluiskan purku ja ranta-alueen kunnostaminen; uuden laiturin asennus ja ankkurointipainojen valaminen; polttoainesäiliön asennus ja katoksen
muutostyöt sekä septitankkien tyhjennyslaitteiden asennus ja tyhjennysputken asennus.
Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma
MAATALOUSTUOTTAJ
19.12.2007
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
AIN KAINUUN LIITTO
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelman keskeinen kehittämistavoite on maaseudun elinkeinojen vahvistaminen ja monipuolistaminen. Kehittämisen painopisteinä
ovat työssä jaksaminen, osaamisen lisääminen, uudenlaisten toimintamallien ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen sekä yritysrakenteiden kehittäminen.
Toimenpiteitä ovat hanketoiminnan koordinointi maaseutuelinkeinojen alalla, toimialakohtaisten selvitysten teettäminen/tekeminen, hankeaktivointi ja -neuvonta,
tukipalvelut yritysneuvontapalveluille sekä toimenpiteistä ja maaseudun kehittämismahdollisuuksista tiedottaminen. Tuloksen on edelleen elävä, kainuulainen maaseutu.
Kainuun bioenergiateemaohjelma
OULUN YLIOPISTO
21.12.2007
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
KAJAANIN
kehittämiseen
YLIOPISTOK
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Hankkeella koordinoidaan ja toteutetaan Kainuun maakunnan bioenergian teemaohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä bioenergian tuotantoa ja käyttöä ja vahvistaa
laajasti koko bioenergiaklusteria Kainuussa. Tavoitteisiin kuuluvat mm. kaksinkertaistaa metsäenergian tuotanto, nostaa lähienergian jalostusastetta sekä edesauttaa
rakenteellisten muutosten syntymistä energiainfrastruktuuriin ja palvelujen tarjontaan. Tavoitteena on nostaa bioenergia-alan työpaikkojen määrä tasolle 120 htv ja lisätä
alan liikevaihdon 13 milj. euroon vuodessa. Päämäärän saavuttamiseksi hankkeessa lisätään paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja verkostoidutaan bioenergia-alan
asiantuntijaverkostojen kanssa. Teemahanke toimii Kainuun bioenergiahakkeiden yhteisenä alustana ja vetää Kainuun bioenergianeuvottelukuntaa ja
bioenergiatyöryhmää.
Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman
KAINUUN ETU OY
31.12.2007
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
koordinaatiohanke
kehittämiseen
Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohankkeen yleinen tavoite on lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja
aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa sekä poistaa päällekkäisyyksiä kehittämishankkeilta ja yhdensuuntaistaa eri ohjelmia toteuttavia kehittämistoimenpiteitä.
Teemaohjelman koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen
liittyvien ohjelmien kuten Kainuun Metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien; Kainuun metsäneuvoston ja
Kainuun puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida aluellista
kehittämistyötä niin, että viranomaiset, asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti valituille
painopistealueille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä.
Kainuun luontomatkailun kehittäminen,
KAINUUN MAAKUNTA
4.1.2008
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
koordinaatiohanke
-KUNTAYHTYMÄ
Hnakkeessa toteutetaan Kainuun luontomatkailun teemaohjelman valmistumiseen liittyvät viimeistelytyöt: Kainuun luontomatkailun teemaohjelman valmistumiseen liittyvä
viestintä ja ohjelman toteutuksen ja toteutuskoordinoinnin siirron valmistelu. Luontomatkailun kehittämisestä järjestetään seminaari ja ohjelma painatetaan ja jaetaan sitä
työssään tarvitseville ja kirjastoillle. Kainuun Etu Oy ryhtyy koordinoimaan luontomatkailun teemaohjelman toteuttamista. Tehtävän vastaanotto valmistellaan. Näiden
töiden halutaan vaikuttavan niin, että Kainuun luontomatkailun kehittämistyö jatkuu valmistumisen jälkeen keskeytyksettä ja että kehitystyötä tehdään maakunnallisesti
myönteisessä ilmapiirissä yhteistyössä, koordinoituna tuotekehitystoimintaan ja markkinointiin sekä toimintaympäristön kehittäjiin tarkoittaen ohjelman kaikkia
vastuutahoja.
Kainuun kyläteemahanke 2008-2010
OULUN YLIOPISTO
14.1.2008
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KAJAANIN
YLIOPISTOK
Tavoitteina on 1. vastata Kyläteemaohjelman toteuttamisesta, päivityksestä ja kehittämisestä; 2. tiivistää edelleen yhteistyötä muiden maaseudun
kehittämisorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja kylien kanssa kyläteemaohjelman painopisteiden toteuttamiseksi; 3. koordinoida kyliin kohdistuvia
kehittämishankkeita keskitetysti; 4. huolehtia, että kyläteemaohjelmaa toteuttavia kehittämishankkeita syntyy ja avustaa ne rahoitus- ja päätöksentekoprosessiin; 5.
kehittää uusia (hanke)toimintamalleja kylien kehittämisen tueksi; 6. vahvistaa kylien suunnitelmallista kehittämistyötä ja erikoistumista; 15 teemakyläsuunnitelmaa; 7.
tukea kylien kehittymistä eri tahojen kanssa jalkautumalla kylille. Hanke tekee selvityksiä; kehittää ja ylläpitää hanketietokantaa; hakee rahoituksia eri rahoituslähteistä;
kouluttaa ja opastaa; osallistuu hankkeiden toimintaan; tiedottaa säännöllisesti: järjestää teemaseminaareja yhdessä eri tahojen kanssa; toimii aktiivisesti eri työryhmissä;
jalkautuu kylille: vastaa teemakyläsuunnitelmaprosessista. Tuloksena kyläteemaohjelma toteutuu ja Kainuun maaseutualueet kehittyvät turvallisiksi, viihtyisiksi ja
virikkeellisiksi asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristöksi.
Maaseuturakentamisen koulutushanke, MaRa 2008
PROAGRIA KAINUUN
18.1.2008
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
- 2010
MAASEUTUKESKUS
koskevat toimet
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1. Maatilojen ja muiden maaseutuyritysten kannattavuuden ja elinvoiman turvaaminen Kainuussa edellyttää yksikkökokojen laajentamista ja yritysten nykyaikaistamista.
EU:n alkavalla rahoituskaudella tuotantorakennusinvestointien tukeminen jatkuu ja päättymässä olevan rahoituskauden tapaan uudisrakennus- ja korjaushankkeita on
suunnitteilla. Investointien onnistunut toteuttaminen edellyttää maaseudun yrittäjiltä entistä parempia valmiuksia ja hankkeiden ennakkosuunnittelua. Jokainen investoiva
tila jatkaa toimintaansa ja säilyttää näin olemassa olevia työpaikkoja maatiloilla ja koko elintarvikeketjussa. Vuonnan 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan maatilojen
tuotantorakennusinvestoinnit työllistivät rakentamisessa 17 henkilötyövuotta 1 miljoonan euron investointia kohden, joten niiden vaikutus Kainuun maaseudun
työllisyyteen on erittäin merkittävä.
2. Tavoitteet ja toimenpiteet: kouluttamalla ja yrityskohtaisella tiimivalmennuksella parannetaan tuotantorakennusinvestointia suunnittelevien yrittäjien valmiuksia
hankkeiden onnistuneeksi toteuttamiseksi. Määrällisenä tavoitteena on yhteistyökumppaneiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa kouluttaa vuosittain 25:den erilaista
tuotantorakennusinvestointia suunnittelevan maaseutuyrityksen henkilöstöä. Hankkeen toimenpiteinä ovat yleiset koulutustilaisuudet, asiantuntijatiimien
pienryhmäneuvonta, yrityskohtainen koulutus ja hankkeiden esisuunnittelu sekä opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla.

3. Kohderyhmä ja edunsaajat: kohderyhmänä ovat tuotannollisia investointeja suunnittelevat maaseutuyrittäjät ja edunsaajina yrittäjien lisäksi koko Kainuun maaseudun
elintarvikesektori ja alalla toimivat sidosryhmät.
4. Toteuttajat: hankkeen hallinoija ja päätoteuttaja on ProAgria Kainuu ry
Ounaksen Monitila
OUNASJOEN
28.1.2008
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄSEURA RY
Vuokrattavalle tontille rakennetaan kylätalo, joka palvelee juuri niitä tarpeita, joita yksityisten kotien tilat eivät pysty tarjoamaan suuremmille kokoontumistarpeille. Myös
harrastusmahdollisuudet on huomioitu tiloja suunniteltaessa. Nuorisolle tulee rakennukseen oma toimitila.
Ekokolo 2008
KOUTANIEMI31.1.2008
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
VUORESLAHTI
KYLÄYHD. RY
Ekologis-taloudellisena tavoitteena on öljylämmityksen muuttaminen maalämmölle. Kiinteistön kaksi 56m2 luokkahuonetta on tarkoitus muuttaa yhdeksi yhtenäiseksi,
paremmin liikuntaharrasteita ja yleisötilaisuuksia palvelevaksi tilaksi väliseinä purkamalla. Lisäksi hankitaan toiminnassa tarvittavaa kalustoa.
Kainuun maaseutuyritysten elinvoima
MAA- JA
18.2.2008
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
ELINTARVIKETALOUD
koskevat toimet
EN TUTKIMU
Hanke toimii linkkinä viranomaisten, tutkimuksen, maatalous- ja maaseutuyrittäjien sekä muiden maaseudun toimijoiden välillä Kainuun maakunnan alueella. Hankkeen
tavoitteena on välittää uusinta poliittista, taloudellista ja tutkimuksellista tietoa kainuuseen, painopisteinä tuet, muu julkinen rahoitus ja tutkimus. Kohderyhmänä ja
hyödynsaajina ovat kainuulaiset maaseutuyrittäjät sekä maaseutuviranomaiset, päättäjät että Kainuussa maatalouden ja maaseudun parissa toimivat organisaatiot.
Tavoitteiden saavuttamiseksi varten hanke mm. ylläpitää omaa www-sivustoa, järjestää tiedotustilaisuuksia sekä ylläpitää tilapäisiä infopisteitä. Hankkeen vaikutuksesta
alueen viljeilijöiden ammattitaito parantuu ja viljelijät pysyvät ajan tasalla ajankohtaisista asioista.
Toimintamalli tilojen käyttöönottamiseksi
KAINUUN ETU OY
27.2.2008
Elävä Kainuu LEADER
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
ry
kehittämiseen
Pilottihankkeen avulla luodaan toimintamalli tyhjien teollisuustilojen käyttökuntien tehostamiseksi.
Kainuun luontomatkailun teemaohjelman
KAINUUN ETU OY
5.3.2008
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
koordinointihanke
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Kainuun maakunta kuntayhtymän hallinnoiman Vilmat-hankkeen toimesta koottiin Kainuun alueellisten toimijoiden keskuudesta kehittämistarpeet Kainuun luontomatkailun
teemaohjelmaksi (liite). Teemaohjelma sisältää n. 30 eri kehittämishanketta. Kainuun maakuntahallitus vastuutti 21.1.2008 pitämässään kokouksessa, VILMAT-hankeen
ohjausryhmän suosituksesta, Kainuun Etu Oy:n teemaohjelman koordinoijaksi. Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen yleinen tavoite on lisätä
Kainuun luontomatkailun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa, poistaa eri kehittämishankkeiden päällekkäisyyksiä sekä
yhdensuuntaistaa toteutettavia kehittämistoimenpiteitä Kainuun matkailuelinkeinon yleiseksi kehittämiseksi. Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihanke
ohjaa Kainuun luontomatkailun kehittämistoimenpiteidentoimeenpanoa Kainuun maakuntaohjelman mukaisesti siten, että eri keskustelufoorumien, mm. Kainuun
matkailufoorumin linjaukset ja priorisoinnit toteutuisivat eikä päällekkäisyyksiä syntyisi. Koordinointihankeen tehtävänän on organisoida alueellista luontomatkailun
kehittämistytötä niin, että yritykset, viranomaiset ja kehittäjätahot voivat kaikki vaikuttaa luontomatkailun kehittämiseen ja että käytettävissä olevat resurssit suunnataan
mahdollisimman tehokkaasti valituille painopistealueille. Teemaohjelma toimii linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä. Se luo ja ylläpitää osaltaan yhteydet lainsäätäjiin
tavoitteena tarvittavien muutosten saaminen esim. jokamiehen oikeuksiin sekä luonnosuojelulainsäädäntöön ja pyrkii vaikuttamaan Kainuun matkailutuotteiden
saavutettavuuteen liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Hankkeen toimii kuuluu tehokas tiedottaminen ja muu viestintä sekä kotimaassa että ulkomailla (Outdoors
Finland). Koordinaatiohanke viestittää teemaohjelman tavoitteista ja toteutumisesta rahoittajaviranomaisille, alueen kaavoituksesta vastaaville sekä alueellisille
matkailutoimijoille (Neliapila). Koordinointihanke tukee yhteistyötä luontomatkailutoimijoiden, Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin koordinointihankkeen,
Barents toimijoiden, Yritys-Suomi-toimijoiden sekä muiden teemaohjelmien välillä Kainuussa. Koordinointihanke mahdollistaa luontomatkailun teemaohjelman toteutuksen
tehokkaasti.
Kylätalojen ja -tapahtumien kehittämishanke
PROAGRIA KAINUUN
5.3.2008
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
MAASEUTUKESKUS
ry
Hankkeen tavoitteina ovat: lisätä neuvonnalla sekä kylien ja kylän toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä erityisesti kylä- ja seurantalojen ja niihin tai kylälle muuten
sijoittuvien erilaisten kylätapahtumien kannattavuutta, laatua ja näkyvyyttä. Määrällisenä tavoitteena on 10 kylän tai kyläseudun ja 100 eri kyläläisen osallistuminen
hankkeen neuvonta- ja kehittämistyöhön.Tavoitteena on lisäksi 4 kylätalojen pihasuunnitelmaa tai kylien maisemasuunnitelmaa ja 7 kylätalon jätehuolto-, kierrätys- tai
vesienhuoltosuunnitelmaa tai tapahtumaa, 2 yhteisesitettä sekä internet-sivut. Toimenpiteet: aloitus- ja tiedotustapahtuma, em. tavoitteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus ja
tähän pohjaava tapahtumaketjun -09 ja tiedotuksen toteutus. Kylille haetaan tarjonnassa omat vahvuudet ja ominaispiirteet, jotta ohjelmapalvelut kehittyvät, markkinointi
tehostuu, laatuasiat tulevat otetuiksi huomioon (esim. omavalvonta) ja jotta tiedetään riittävästi myös kansainvälisten asiakkaiden erityispiirteitä (mm. ruokakulttuuri) sekä
opitaan verkostoitumista toimintatapana.
Kylätalojen ja -tapahtumien koulutushanke
PROAGRIA KAINUUN
5.3.2008
Elävä Kainuu LEADER
331 Koulutus ja tiedotus
MAASEUTUKESKUS
ry
Kylätaloissa ja kylätapahtumissa Kainuun Naisyrittäjyys Leaderin alueella kehitetään osaamista erityisesti ruoka- ja kahvitarjoiluissa, tapahtumien markkinoinnissa,
ohjelmapalvelujen ja muidenkin tapahtumien järjestämisessä (hygieniapassit, järjestyksenvalvonta ym.) Tavoitteena on lisätä kylätaloilla ja kylätapahtumissa ruoka- ja
ohjelmapalvelujen tasoa. Järjestetään 10 ateriapalvelukurssia, 6 tapahtumanjärjestäjän kurssia. 20 aihepiiriin kuuluvaa luentoa ja 2 opintoretkeä.
Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen
MAA- JA
27.3.2008
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
ELINTARVIKETALOUD
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Pohjois-Suomi eli Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat ovat marjanviljelyn alituotantoaluetta. Alueella olisi tilaa nykyistä huomattavasti laajemmalle
marjanviljelylle. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen nykyisten marjatilojen kannattavuutta sekä luoda uusia yrityksiä alalle tuottamalla alueen marjanviljelyä tukevaa
tietoa ja osaamista. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Suomessa viljeltävien marjalajien viljelyä, markkinointia ja logistiikkaa painopisteenä ovat tuoremarkkinoille myytävät
marjat sekä alueella ennestään merkittävässä mittakaavassa viljellyt herukat. Hankkeesta hyötyvät kohdealueen maatalousyrittäjät ja maatalousyrittäjiksi aikovat sekä
kohdealueen kuluttajat. Hankkeessa syntyy tietoa, jonka ansiosta alueen marjanviljely tehostuu ja kasvaa.
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Biokaasu ja peltoenergia Kainuussa
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MAA- JA
1.4.2008
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
ELINTARVIKETALOUD
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Hanke edistää ja kehittää sellaista bioenergiaa, jota kainuulaiset tilat voivat tuottaa pellolla. Tällaisia ovat biokaasun tuotanto sekä poltettavien energiakasvien, kuten
ruokohelven viljely. Kohderyhmänä ovat lähinnä kainuulaiset maatilat. Hankkesta hyötyvät maatilojen lisäksi biokaasutettavaa jätettä tuottavat yritykset, urakoitsijat,
konepajat sekä ruokohelpeä käyttävät ja ostavat toimijat. Hankkeen tavoitteina on edistää biokaasun hyödyntämistä maatiloilla sekä kehittää kiinteän massan, mm.
kuivalannan ja peltobiomassan biokaasutustekniikkaa. Myös energiakasvien viljelyä edistetään. Ruokohelven leviämisestä ja kasvuston lopettamisesta sekä uusien
peltoenergiakasvien viljelystä hankitaan tietoa asemalla tehtävillä tutkimuksilla ja havaintokokeilla. Muita toimenpitetiä ovat mädätyskokeet laboratoriossa ja
pilottireaktorilla sekä tutustumismatkat, infopäivät ja lehtikirjoitukset. Tuloksena Kainuuseen odotetaan syntyvän n. 5 biokaasutilaa. Peltoenergiakasvien viljelyala kasvaa
n. 1500 ha:iin. Maaseudun elinkeinotoiminta monipuolistuu. Maatilojen energiaomavaraisuus nousee ja hajautettu energiantuotanto lisääntyy. Jätehuolto ja ravinteiden
kierrätys paranevat. Tuotetaan CO2-neutraalia ja vähäpäästöistä polttoainetta.
Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja
KAINUUN ETU OY
15.4.2008
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
vesistömatkailun Starttihanke
ry
Tavoitteet
1. Tavoitteena on kehittää malli matkailukeskusten lähellä sijaitsevien, täysin hyödyntämättömien latvavesistöjen ja niitä ympäröivien metsäalueiden erämaiseen
matkailukäyttöön.
2. Hankkeessa myös ideoidaan, valmistellaan ja testataan olosuhteita, joissa voidaan toteuttaa uusia vesistömatkailuinnovaatioita ja samalla yhdistää kalantutkimuksen
ja matkailun intressit.
3. Tavoitteena on luonnonsuojeluimago, joka vetoaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Lisätään mielenkiintoa vaara-alueen jokien ja purojen sekä metsäluonnon
elvyttämiseen.
Toimenpiteet
1. Matkailukalastuksen kokeilukohteen käynnistäminen, uusien ideoiden ja tietotaidon levittäminen koko Kainuun alueelle.
2. Vesistöjen testaus ja hoitotarpeiden suunnittelu.
3. Erähenkisten kainuulaisten ohjelmapalveluideoiden kehittäminen ja levittäminen koko Kainuun alueelle.
4. Erähenkisen esittelymateriaalin kehittämnen ja tuottaminen sekä kainuulaisen positiiivisen eräimagon kohottaminen matkailumarkkinoinnin tueksi.
Japani-Kainuu -hanke
KAINUUN ETU OY
21.4.2008
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
Japani-Kainuu -hankkeessa selvitetään minkälaisia matkailutuotteita Oulujärven alue voisi tarjota Japanista tuleville matkailijoille ja miten niiden tuottaminen voitaisiin
järjestää. Palkataan syntyperäinen japanilainen henkilö tekemään tätä selvitystyötä. Selvityksen tuloksia käytetään varsinaisen matkailutuotteiden kehittämishankkeen
lähtökohtana ja tavoitteena on niiden avulla käynnistää säännöllinen ympärivuotinen matkojen järjestäminen Japanista Oulujärven alueelle.
Tervatietokeskus LOTNIKKA
NIEMISEN
22.4.2008
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄYHDISTYS RY
ry
edistäminen
Hankkeen tavoitteena on terva- ja kyläkulttuuriperinnön taltioiminen, säilyttäminen, kehittäminen ja esitteleminen, erityisesti elinkeinoihin liittyvä perinne ja ihmisten elämä
kylällä 19. vuosisadalla. Perustetaan pysyvä terva- ja kyläperinnettä esittelevä näyttely Niemiskylän kylätalolle. Näyttelyyn tallennetaan kuhmolaista tervaperinnettä ja
kylän elinkeinohistoriaa. Perinneaineisto tallennetaan sähköiseen muotoon, jota voidaan esitellä näyttelyn yhteydessä AV-välineillä. Näyttelytila ja ulkotilat varustetaan
asianmukaisin opastetauluin. Tähän hankkeeseen kuuluvat investoinnit, kehittämistoiminnasta on oma hankkeensa.
Tervatietokeskus LOTNIKKA
NIEMISEN
22.4.2008
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄYHDISTYS RY
ry
edistäminen
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Hankekuvaus
Tervatietokeskus LOTNIKKA -kehittämis- ja investointihankkeiden yhteisenä tavoitteena on terva- ja kyläkulttuuriperinteen taltioiminen, säilyttäminen, kehittäminen ja
esitteleminen, erityisesti elinkeinoihin liittyvä perinne ja ihmisten elämä kylällä 19. vuosisadalla. Hankkeissa perustetaan pysyvä terva- ja kyläperinnettä esittelevä näyttely
Niemiskylän kylätalolle. Näyttelyyn tallennetaan kulmolaista tervaperinnetta ja kylän elinkeinohistoriaa. Perinneaineisto tallennetaan sähkäiseen muotoon, jota voidaan
esitellä näyttelyn yhteydessä AV-välineillä. Näyttelytila ja ulkotilat varustetaan asianmukaisin opastetauluin.
Tässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa palkataan 7 viikon ajaksi hankkeen sisältösuunnittelija - toteuttaja sekä 5 viikon ajaksi henkilöt, jotka keräävät ja
tallentavat materiaalia.
Asiakaspalvelukeskusverkosto -esiselvityshanke
KAJAANIN
23.5.2008
Oulujärvi LEADER ry
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
TEKNOLOGIAKESKUS
kehittämiseen
OY
Asiakaspalvelukeskusverkosto -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää: Millaiset liiketoimintamahdollisuudet alueellisesti verkostoituneella asiakaspalvelukeskusten
yritysryhmälle on Oulujärvi Leader alueella? Hankkeessa selvitetään asiakaspalvelu- ja myyntiyritysten alueellisen verkoston liiketoimintaedellytykset, toteutetaan
kenttätutkimus potentiaalisille asiakasyrityksille ja kehitetään yhteistoimintakonsepti yritykselle tai yhteistyöverkostolle.
Laatuhevosrehut Kainuussa

MAA- JA
5.6.2008
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
ELINTARVIKETALOUD
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Hevosten laaturehut Kainuussa -hanke on esiselvityshanke, jossa selvitetään Kainuussa yli 6 hevosen talleilta ja tiedossa olevilta hevosenheinän tuottajilta laadukkaan
hevosheinän markkinatilannetta Kainuussa. Onko tarvetta laadukkaalle hevosheinälle, miten paljon, millaiselle heinälle, miten paljon käytetään sopimustuotantoa. Onko
tuottajilla mahdollisuutta heinäntuotannon erilaistamiseen (laatutekijät, kuiva heinä, säilö, pakkauskoot, luomu...) entä yhteistyö (kone-, kuivuri, varasto).
Selvitys tehdään kyselyllä (puhelin, internetkysely ja/tai sähköposti), johon yhteystiedot saadaan viime vuonna tehdystä TE-keskuksen rahoittamasta hevostallikyselystä
(Laura Juntunen). Kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Kainuulaiset hevostalliyrittäjät, hevosenomistajat sekä hevosenheinän tuottajat, nykyiset ja mahdolliset tulevat.
Hankkeen tavoitteena on selvittää millaiselle hevosheinälle on Kainuussa kysyntää ja onko nykyisillä tuottajilla erikoistua lisää ja onko tilaa uusille tuottajille. Kyselyn
lisäksi hankkeen toimenpiteenä on kirjalisuusselvitys jossa kootaan tietoja olemassa olevista ja tehdyistä tutkimuksista ja hankkeista, mm. hevosen heinän
laatuvaatimuksista, hevosen heinän tuotantovaatimuksista ja lisäksi toiminnassa olevien laatuheinärenkaiden benchmarkkaus.
Tuloksena osataan kohdentaa oikein hevosenheinän tuotantokoulutusta Kainuussa. Hanke vaikuttaa osaltaan siihen että laadukkaan hevosheinän tuotanto mahdollistuu
Kainuussa. Mikäli osallistujia tulee tarpeeksi, hankkeen aikana järjestetään tutustumismatka laatuheinäntuotantoa harjoittavalle tilalle Kainuun ulkopuolella.
KARHULANVAARASTA KAJAHTAA
SUOMUSSALMEN
9.6.2008
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
KUNTA
ry
Karhulanvaara on maineikas rakennus- ja tilakokonaisuus. Nykyisin opetus- ja majoituskäytössä olevien rakennusten yhteinen pinta-ala on yli 7500 krsm2. Hankkeen
aikana selvitetään miten ja keiden toimesta Karhulanvaaran kokonaisuudesta voi kehittyä aivan erilainen elinkeinojen, matkailun ja muun kehittämistoiminnan
kohtauspaikka. Esiselvityshankkeen avulla löydetään ja verkotetaan oikeat toimintamallit ja toimijat.
Hossa Henki
SUOMUSSALMEN
11.6.2008
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
KUNTA
ry
Hankkeen aikana valmistuu Hossan omaleimaista luontoa ja ihmisen suhdetta käsittelevä elokuva. Elokuvassa tuodaan esille alueen soveltuvuus luonnosta nauttivien
matkailijoiden lomakohteeksi. Elokuvasta koostettuja eri käyttötarkoituksiin tehtyä materiaalia käytetään Hossan alueen ja palveluja tuottavien yritysten
markkinointiin.Tuotetun materiaalin avulla saadaan tunnettavuutta ja erotutaan kilpailevista luontomatkailukohteista.
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VAARANKYLÄN
25.6.2008
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
Puusuojan ja varaston rakentaminen vanhan rakennuksen tilalle. Tämän hetkinen varasto/puusuoja -rakennus on siinä määrin vanhentunut ja lahonnut, ettei sitä voi enää
käyttää.
Maasuurpetojen kielteisten vaikutusten
SUOMUSSALMEN
15.8.2008
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
vähentämisen ja kompensoinnin mahdollisuudet
KUNTA
koskevat toimet
Esiselvityshankkeessa selvitetään ja kartoitetaan, mitkä olisivat mahdolliset käytännön keinot milla niin porotalouden kuin alkutuotannon kärsimät petovahingot
pystyttäisiin vähentämään tai kompensoimaan paremmin. Hankkeen yhteistytahot luovuttavat tietoa esiselvityksen loppuraporttia varten ja hankkeen aikana järjestetään
petoseminaari Suomussalmella. Hanke selvittää onko mahdollisuuksia vaikuttaa asennekasvatukseen, jotta petoviha ei pahenisi nykyoloissa. Esiselvityshanke selvittää
ylimaakunnallisen aiheeseen liittyvän laajan kehittämishankkeen toteuttamisedellytyksiä. Hankkeen toteutusalue on Kainuun ja Koillismaan rajakuntien aliueella
(Suomussalmi, Hyrynsalmi; puolanka, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo)
Snowpolis-Energiapuiston esiselvityshanke
SNOWPOLIS OY
22.8.2008
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää alan asiantuntijoiden avulla perusteet matkailu- ja urheilukeskuksen enenergian tuottamisen,
matalaenergiarakentamisen ja energian säästöratkaisujen referenssi kohteelle - Snowpolis- Energiapuistolle. Jatkona toteutettavan Energiapuistohankkeen tavoitteena on
saada kilpailuetua Vuokatin kestävän kehityksen mukaiselle matkailun kehittämiselle ja Snowpoliksen talviteknologian kehittämiselle. Tässä työssä tehdään
kiinteistökohtaiset energiaselvitykset ja niiden pohjalta koko alueen energiaselvitys, jossa kartoitetaan nykyisen ja tulevan rakennuskannan energiantarve, -säästö ja
säätömallit, energian hyötykäyttömahdollisuudet ja suunnitellaan toteutushankkeen toimintastrategia. Tuloksena saadaan pohjatiedot varsinaiselle
Energiapuistohankkeelle ja Bioenergiaohjelman päivitykseen 2010.
Hankkeen jatkoajalla 1.12.2009 - 31.3.2010 tehdään lisäselvitykset Urheiluopiston vasta hankittuihin kiinteistöihin, joita on yhteensä kahdeksan kappaletta sekä selitetään
Snowpoliksen ja hiihtotunnelin väliin mahdollisesti rakennettavan kylmälaboratorion jäähdytysjärjestelmä ja hukkalämmön hyödyntämismahdollisuus. Lisäksi jatketaan
alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisten selvitysten työstämistä.
Kympin talon lämmityksen muuttaminen
OJANPERÄN
3.9.2008
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
MAASEUTUYHDISTYS
RY
Muutetaan Ojanperän Kympintalon lämmitysjärjestelmä hankkimalla öljypolttimen tilalle pellettipoltin ja rakentamalla varastosiilo pelletille. Lämmitysjärjestelmän muutos
mahdollistaa Kympintalon säilymisen alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden kylätalona.
Uutta vireyttä hiljaisille kylille -esiselvitys
OULUN YLIOPISTO
4.9.2008
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KAJAANIN
YLIOPISTOK
Tavoitteena on aktivoida hiljaisia kyliä toimimaan ja haastattelujen avulla etsiä passiivisuuteen johtaneita ongelmia, jotta niitä voidaan aukoa. Toimenpiteinä ovat
henkilöhaastattelut puhelimitse (126 kpl), tarvehankintaiset kylillä pidettävät aktivointitilaisuudet ja loppuvaiheessa järjestettävät kunnittaiset tilaisuudet (4 kpl), joissa
hankkeen aikana syntyneitä hankkeita jamuita toimenpiteitä käydään yhdessä läpi tarvittavien yhteistyötahojen edustajien ollessa läsnä. Tuloksina saadaan suuri
tietomateriaali haastatteluista, jota voidaan hyödyntää muissa kehittämistoimissa jatkossa.
Villi Taika
SUOMUSSALMEN
13.10.2008
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KUNTA
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Kylä- ja muita kylillä toimivia yhdistyksiä( esim metsästysseurat) aktivoidaan kylän vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämiseen, seklä naaseudun
kulttuuriperinnön säilyttäminen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen järjestämällä Suomussalmella erätapahtuma, joka on valtakunnallinen ja jatkossa vuosittain toistuva.
Kainuun ja Suomussalmen yrittäjät ja varsinkin luontomatkailuun ja elämystuotantoon suuntautuneet yritykset pystryvät tuomaan esille omaa osamistaan kotikentällään.
Yritysten liikevaihto kasvaa ja kannattavuus paranee. Kontaktit ja verkostot valtakunnallisiin toimijoihin ja asiakkaisiin kehittyvät.
Muutoshakemus 29.4.2009; Hankkeen totutusaikaa haetaan pidennettäväksi 7.11.2009 asti ja tämän lisäksi hankkeen kustannusarvioon esitetään pinehköä
kustannuslajikohtaisen jakauman muutosta.
KRISTALLIPALLO
SNOWPOLIS OY
11.11.2008
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
Tavoitteena on tehdä Vuokattiin "pysäyttäjä", joka saa ohiajavat pysähtymään paikkakunnalle spontaanisti. Hotellin, Urheiluopiston ja Vuokatinhovin läheisyys antavat
omalta osaltaan jo matkailijavirtaa. Perheen yhdessä oleminen, tekeminen ja liikkuminen puhtaassa luonnossa.Elämyspuistossa nekin perheet, jotka eivät omalla
paikkakunnallaan näe lunta, pääsevät kokemaan lumen ja yhdessä tekemisen riemun. Tässä hankkeessa käsillä tekeminen voidaan liittää alueen lukion,
opettajakoulutuksen ja matkailualan koulujen opetukseen. Hankkeeseen voidaan luoda laajempia tapahtumia eri-ikäisille. Erilaiset musiikki-, lausunta ja
kuvataidetapahtumien järjestäminen talvisessa tähtien valaisemassa illassa ovat elämys jo sinänsä. Eri yhdistykset tulevat olemaan mukana rakennusvaiheessa ja
sisällön tuottamisessa.
Maaseutuohjelmat tutuiksi tiedonvälityshanke
OULUJÄRVI LEADER
13.11.2008
331 Koulutus ja tiedotus
RY
Hankkeen tavoitteena on ohjelmaviestintä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä kainuulaisten toimintaryhmien ohjelmista ja Kainuun
maaseutusuunnitelmasta. Hankkeessa tuodaan esille ohjelmarahoituksen mahdollisuuksia erilaisin toimenpitein. Hankkeessa palkataan tiedottaja tehostamaan
ohjelmaviestintää ja kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja. Hankkeen toimenpiteinä ovat muun muassa kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti, 10 kertaa
vuodessa ilmestyvä verkkotiedote, netti-tv:n käytön hyödyntäminen ohjelmaviestinnässä, maaseutumessut, hanketreffit maaseuturahastohankkeiden toteuttajille,
hankkeisiin tutustumiskierrokset maakunnassa, materiaalin tuottaminen tiedotusvälineille. Hankkeen tuloksena toimintaryhmien ja maaseutuosaston ohjelmatiedottaminen
tehostuu. Lisäksi tietoisuus hanketoiminnasta ja hankerahoituksen mahdollisuuksista ja sillä saavutetuista tuloksista lisääntyy.
KYLLI-HANKE - KYLILLE JA ASUINALUEILLE
KAINUUN NUOTTA RY
19.11.2008
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
LIIKETOIMINTAA
peruspalvelut
Hankkeessa rakennetaan kyläkohtaiset toimintasuunnitelmat, joiden tarkoituksena on kyläläisten voimin synnyttää palvelutoimintaa silloin, kun yritystoimintaa ei
markkinalähtöisesti synny. Pilottikohteina on viisi kylää, joista kolme on jo valittu ja kaksi valitaan hankkeen aikana. Hyödynsaajia ovat kylien asukkaat, joille syntyy uusia
palveluja hankkeen vaikutuksesta. Hyödynsaajia ovat myös kyläyhdistykset ja maaseudun yritykset.
Jokaisella kylällä järjestetään käynnistämistilaisuus, aivoriihipäivä ja kehittämispäivä. Elinkeinotoiminnan suunnittelua tehdään ohjatusti hankkeen alusta sen loppuun
saakka. Hankkeen tuloksena syntyy uusia palveluja, esim. kylätalkkari-, hoiva-, matkailu-, tapahtuma-, kierrätys- ja pitopalveluja. Kylien asukkaiden yritysmäinen
ajattelutapa ja liiketoiminnallinen sekä kehittämisosaaminen kasvavat.
Hankkeessa syntyneitä tuloksia levitetään aktiivisesti Oulujärvi Leaderin alueella.
Paljakan matkailukeskuksen kehittämishanke
MATKAILUYHDISTYS
PUOLANKAPALJAKKA

20.11.2008

Oulujärvi LEADER ry

313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
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Hankkeessa toteutetaan keväällä 2008 valmistuneen Paljakka 2015 master plan suunnitelman yleisiä kehittämistoimenpiteitä. Hankkeella toteutettavat kehittämistoimet
kohdistuvat uusien lähiliikuntareittien suunnitteluun ja olemassaolevien reittien käytön tehostamiseen. Paljakkatalon luontoinfon perustaminen. Puolangan kunnan
omistamaan taloon luodaan alueen luontoa esittelevä näyttely ja opastuspiste. Matkailukeskukseen tarvitaan kylpylä- ja saunayksikkö, minkä edesauttamiseksi
hankkeessa laaditaan alustava selvitys rakennelman toteutuksesta ja sen pohjalta investointimuistio rakentajan/rahoittajan löytymistä varten. Kootaan Paljakassa
toteutettavat maisemointiin, kalastuspuistoon sekä lähiliikunta- ja ulkoilureitteihin liittyvät toimenpiteet yhdeksi toteutushankkeeksi.
LISÄVIRTAA YHTEISTYÖSTÄ
ELÄVÄ KAINUU
24.11.2008
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
LEADER RY
ry
peruspalvelut
Edistetään kainuulaisen maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä palkkaamalla yhteinen kansainvälisen yhteistyön koordinaattori Kainuun naisyrittäjyys Leaderille ja
Oulujärvi Leaderille. Samalla lisätään näiden kahden Leader -ryhmän yhteistyötä. Hankkeessa etsitään kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita alueen pieniä
toimijoita ja heille yhteistyökumppaneita sekä autetaan heitä kv -hankkeiden rakentamisessa ja toteuttamisessa. Hankkeen tuloksena syntyvillä kv -hankkeilla
varmistetaan molempien Leader -ryhmien kehittämisohjelmien toteutuminen kansainvälistymisen osalta.
Kylät Liikkeelle -hanke
KAINUUN LIIKUNTA
9.12.2008
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
RY
ry
peruspalvelut
Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa kyläläisille suunnattuja liikuntapalveluja ja tarjota virike- sekä tapahtumakonsultointia. Liikuntapalvelujen
toteuttamisessa korostetaan kyläläisten omaa aktiivisuutta ja sitoutumista mm. vertaisohjaajatoimintaan.
Tavoitteet: Kylän / useamman kylän liikuntatoimintojen suunnittelu 20 kpl. Liikuntaryhmien vertaisohjaajamäärän lisääminen ja osaaminen kehittäminen 40 ryhmää/100
vertaisohjaajaa. Koululiikunnan monipuolistaminen ja virikepankkitoiminta. Nuorten liikuntatoiminnan aktivoiminen 15 ryhmää / 40 vertaisohjaajaa. Kuntien, seurojen,
kyläyhteisöjen sekä alueen ihmisten yhteistyön lisääminen. Kylät liikkeelle -kotiseututapahtumien järjestäminen, pirttijumppatoiminta 70 ryhmää, 20 kotiseututapahtumaa.
Liikuntavankkuritoimintaa, välinepankki, terveyskunnon testaaminen ja liikuntaneuvonta 300 hlöä, sekä kylien liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja konsultointi.
KARUN KAUNIS LENTIIRA
LENTIIRAN
16.12.2008
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄYHDISTYS RY
ry
edistäminen
Kehittämishankkeessa tutkitaan ja täydennetään Lentiiran kylän kulttuurillista ja matkailullista kokonaisuutta ja parannetaan kylän viihtyvyyttä.Hankkeessa kylälle
suunnitellaan tasokas kulttuurireitti, joka esittelee alueen historiaa, maisemia ja perinnettä sekä nykyisiä ja vanhoja elinkeinoja. Hankkeen aikana selvitetään myös
tarvetta ja käyttöä ns. kyläkammarille sekä kerätään perinnetietoa ja historiallista materiaalia ja järjestetään sen säilyttäminen kirjalliseen ja digitaaliseen muotoon.
Teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet YläKAINUUN ETU OY
23.12.2008
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
Kainuun ja Koillismaan poro-petotilanteessa
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
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Hankkeen keskeisimpänä sisältönä on aloittaa uusimman teknologian kokeileminen, jonka avulla saadaan aikaan joko kehittämis-, yritys- tai tutkimushankesektorilla
jatkotoimia, joilla maasuurpetojen tappamat porot löydetään ja vahinkojen määrää voidaan vähentää tulevaisuudessa niin porotaloudessa kuin muussakin
eläintuotannossa.
Hankkeen toimenpiteet ovat 1) Esittelykierros ja pyyntö alueen teknologiayrityksille lähteä hankkeen mukaan etsimään ratkaisua poro-peto-problematikkaan. Hanke
tarjoaa mahdollisuuden yrityksille testata välineistöään maasto-olosuhteissa porojen kanssa. 2) Kokeilutyö, jonka avulla testataan uusia teknologisia ratkaisuja ja
innovaatioita peto-poro - ongelmien vähentämiseksi käytännössä 3) Suunnittelutyö, jonka avulla rakennetaan saatujen tietojen ja kokemusten pohjalta uusia
toimintamalleja alueelle, joka kärsii eniten petovahingoista. 4) Ehdotus, jossa otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset ja sosiaaliset innovaatiot kuten sidosryhmien
osallistuminen peto-ongelmien ratkaisuun.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuun alueelle sijoittuvat paliskunnat (Halla, Näljänkä ja Hossa -Irni(oasin Kuusamon alueella)) ja niiden poronomistajat.
Kokonaisvaltaisesti hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki poronhoitoalueen poroyrittäjät ja mahdollisesti myös muuta maaseudun yrittäjät, esim. lampuroit. Hyödynsaajina
ovat myös teknologiayritykset, tutkimuslaitokset ja hallinto. Teknologiayritykset ja tutkimus hyötyvvät uusien menetelmien kehittämisestä ja sovellutusten testaamisesta.
Teknologiasektorille voi syntyä uusia innovaatioita ja markkinoita.
Vuottolahden kyläyhteisön yhteinen harrastus- ja
VUOTTOLAHDEN
27.1.2009
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
vapaa-aikakeskus
NUORISOSEURA RY
Samalla tontilla vierekkäin olevat nuorisoseuran omistama kylätalo ja metsästysseuran omistama lihankäsittelytila muutetaan lisärakentamisen avulla yhteiskäytölliseksi
kokonaisuudeksi. Metsästysseura luovuttaa osan lihankäsittelytilasta nuorisoseuralle kylmäsäilytystilaksi. Koska kylätalon keittiö on osoittautunut liian pieneksi,
rakennetaan lisäosaan minikeittiö, wc, sekä käyttö- ja jätevesijärjestelmä nykysäädösten mukaiseksi.
KYLÄTALO TOIMIVAKSI
KAJAANIN PUROLAN3.2.2009
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
PUISTOLAN
KYLÄYHD.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä toimitilan toimivuutta ja rakenteiden kestoa korjaamalla kylätalo Pupulan katto, parantamalla ja tehostamalla sisätilojen lämpöä
asentamalla tiloihin ilmalämpöpumput sekä salaojittamalla rakennus ulkopuolelta.
Pöyhölänniemen viemäröintihanke
PÖYHÖLÄNNIEMEN
10.3.2009
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
VIEMÄRIOSUUSKUNT
A
Hankkeessa rakennetaan viemäriverkko Kuluntalahdesta nk. vanhan 5-tien vartta Jormuan Pöyhölänniemeen. Suunnitellun verkon vaikutus piirissä olevat kiinteistöt
sijaitsevat pääosin Jormuanlahden ranta-alueella. Alueelle suunnitellut matkailutoiminnot sijoittuvat myös samalle ranta-alueelle.Hankkeeseen on sitoutunut 8 kiinteistöä.
Hankkeen tavoitteena on saada alueen kiinteistöt yleisen viemärin piiriin ja lisätä kohdealueen vetovoimaisuutta modernina ja viihtyisenä asuinpaikkana sekä
yritystoimintojen , palvelujen ja yhteisöjen toimipisteiden sijaintipaikkana. Tavoitteena on myös parantaa alueelle suunniteltujen matkailuyritystoimintojen
toimintaedellytyksiä ja kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksia, joita rajoittavat tällä hetkellä alueen viemäröinnin puuttuminen. Pöyhölänniemen viemäriosuuskunta
rakentaa viemäriverkostoa kaiken kaikkiaan noin 6 km.
HIISIPIRTIN KEITTIÖN VARUSTAMINEN
HIISIJÄRVI RY
13.3.2009
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
ry
Hiisipirin keittiön varustaminen kokous,- koulutus- ja juhlakäyttöön. 100 hengen astiasto, pimennysverhojen hankinta, langattomat mikrofoonit, lämpöpumppu, vitriini,
keittiötikas, televisio, pesukone ja dataprojektori.
Kainuun kansanmusiikin kehittämishanke
KAINUUN
6.4.2009
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KANSANMUSIIKKIYHD
edistäminen
ISTYS
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Hanke käynnistää koko Kainuun alueelle ulottuvan kansanmusiikkitoiminnan kehittämistyön.Hankkeessa järjestetään aktivoimistilaisuuksia ja -konsertteja kaikissa
kunnisssa. Kansanmusiikkiyhtyeitä ja harrastajapiirejä tuetaan järjestämällä heille esiintymistilaisuuksia ja aktivoimalla alueen musiikkioppilaitoksia ja vapaan sivistystyön
oppilaitoksia järjestämään kansanmusiikin opetusta. Hanke tukee alueen kansanmusiikin tapahtumia, markkinointia, ohjelmapalveluita ( kansanmusiikki pääsee esille ),
kansanmusiikin esittämistä ja tunnetuksi tekemistä muualla Suomessa ja kansainvälisestikin.
Kamat katon alle
OTERMAN
8.4.2009
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
NUORISOSEURA RY
Kyläyhdistyksenä toimiva Oterman Nuorisoseura rakentaa varastorakennuksen omistamalleen kalustolle, jota nykyisellään säilytetään kyläläisten varastoissa hajallaan.
Kylätalolla ei ole säilytystilaa. Kalustoa käytetään muonitukseen muiden tahojen järjestämissä yleisötapahtumissa, joiden osanottajamäärä vaihtelee sadasta kolmeen
tuhanteen. Nuorisoseura puolestaan järjestää erilaisia tapahtumia kylällä kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille.
PETOSEUTU
SUOMUSSALMEN
20.4.2009
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
KUNTA
koskevat toimet
Petoseutuhanke on koko poronhoitoaluetta koskettava pilottihanke, jonka tehtävä on testata uusia toimintamalleja ja tuottaa ajankohtaista tietoa. Hanke saattaa yhteen eri
tahojen osaamisen jaintressit sekä luo uusia toimintamalleja petotilanteen hallintaan. Hankkeen kohderyhmiä ovat porotalous, muu alkutuotanto, Riista- ja
kalantutkimuskeskus sekä luonnon virkistyskäyttäjät. Toimenpiteet: 1. Petovahinkojen ja petohavaintojen etsintä- ja yhteistyömalli: hanke organisoi järjestelmällistä
etsintä- ja havannointityötä, joka palvelee sekä porotalouden että tutkimuksen etuja ja luo kestävän yhteistyöpohjan poromiesten ja tutkimustahon välille. Työ auttaa
tarkentamaan uuden riistavahinkolain vasahävikkikorvauksen maksamisperusteita. 2. Petovahinkotietojen analysointi: Kartalle visualisoidut vahinkotiedot auttavat
etsintätyön kohdentamisessa ja suunnittelussa, vahinkotietojen analysointi auttaa hahmottamaan ja paikallistamaan ongelma-alueet sekä luomaan pohjan tilanteen
seurannalle. 3. Poropantojen markkinaselvitys: Pyritään osoittamaan, että pannoille on olemassa markkinoita ja kiinnostusta, kartoitetaan pantojen tarve ja pantaan
kohdistetut vaatimukset sekä toiveet.
PETOTIETO
SUOMUSSALMEN
20.4.2009
111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta
KUNTA
koskevat toimet
Petotietohankken tehtävänä on avata suurpetotutkimuksen ja paikallisten asukkaiden välinen vuoropuhelu, tuottaa ja jakaa petovahinkoja ennaltaehkäsievää tietoa sekä
lisätä yhteispohjoismaista yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat porotalous ja muu alkutuotanto,luonnon virkistyskäyttäjät, Riistan ja kalantutkimuslaitos ja eri
viranomaiset. Toimenpiteet 1) Maasuurpetojen kanta-arviokatselmus tilaisuus: tiivistää yhteistyötä RKTL:n suurpetotutkijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä. Jakaa
totuudenmukaista tietoa ja pyrkiä karsimaan virheellisiä käsityksiä, jotka edesauttavat ristiriitojen syntyä. 2) Laumanvartijakoirien käyttö -infotilaisuus: kerrotaan
laumanvartijakoirien työkäytöstä tuotantoeläinten suojelussa. 3) Poropantojen paikannusteknologiaseminaari: kansainvälinen seminaari, kehittää pohjoismaista
yhteistyötä, poropantojen paikannusteknologoiaan liittyvien tietojen ja kokemuksien vaihto, jakaa tietoa poronomistajille. Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas:
petovahinkoja ennaltatehkäsevät tiedot kootaan oppaaksi, joka palvelee alkutuotantotilojen tarpeita. 5) PetoLuonto opas: jakaa tietoa pedoista, pedon kohtaamistilanteista
ja sen ennaltaehkäisystä.
Teatteritalo Suomussalmelle
SUOMUSSALMEN
18.5.2009
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
NÄYTTÄMÖYHDISTYS
ry
edistäminen
RY
Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi teatterisali Suomussalmelle. Sali rakennetaan keskustaajamassa olevan hotelli- ja ravitsemusliiikkeen sekä kylpylän
muodostaman kiinteistön viereen, entisen Alkon tiloihin liittyväksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat suomussalmelaiset teatterin harrastajat sekä teatteriyleisö
Suomussalmelta ja lähikunnista. Hankkeen hyödynsaajina ovat myös majoitus- ja ravitsemusyrittäjät, muut matkailupalveluyritykset sekä suomussalmelaiset kulttturi- ja
yleisötapahtumien järjestäjät. Hanke luo uutta vireyttä keskustaajamaan ja koko kunnan alueelle. Hanke parantaa alueen kilpailukykyä kulttuurimatkailussa.
POIJU 2010-KAJAANIN PURJEHTIJOIDEN
KAJAANIN
27.5.2009
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
TUKIKOHDAN KEHITTÄMINEN
PURJEHTIJAT RY
peruspalvelut
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Hankkeessa kehitetään Oulujärven matkailullista palveluvarustusta tekemällä perusparannustöitä Kajaanin Purjehtijoiden Poiju-tukikohtaan. Rakennetaan lisää laituritilaa,
ruopataan satama-allasta sekä tukikohtaan johtavaa väylää, rakennetaan suojaksi aallonmurtaja ja asennetaan rantaan pieni lisälaituri jollia ja pienveneitä varten.
Hyödynsaajia ovat seuran purjehdusleireille osallistuvat lapset ja nuoret, Oulujärvellä liikkuvat veneilijät sekä Kajaanin Purjehtijat ry:n nykyiset ja tulevat jäsenet.
Kuluntalahden ratsastuskeskuksen ympäristön
KAJAANIN
28.5.2009
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
kehittämishanke
RATSASTUSSEURA
peruspalvelut
RY
Hankkeella kunnostetaan tallipihan paikoitusalue ja rakennetaan sen reunaan toimiva jätteiden lajittelupiste. Turvallisuutta parannetaan tekemällä ratsastusmaneesien
väliin leveä polku ihmisille sekä erikseen tie hevosille. Leirirakennuksen nurmikko kunnostetaan siirtämällä maneesista multamaa nurmikkoalueelle. Kentän reunalle
rakennetaan sadetusjärjestelmä, josta vesi haarautuu letkuja ja sadettimia pitkin kentälle. Koko alueen viihtyisyys paranee, pölyhaitat vähenevät, toimiva jätehuolto antaa
hyvän kuvan tallialueesta ja vähentää myös jätekustannuksia.
PALJAKKATALON LUONTOINFON
PUOLANGAN KUNTA
28.5.2009
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
INVESTOINTIHANKE
Perustetaan Puolangan kunnan omistamaan Paljakkataloon luontoinfo. Paljakan lähiympäristössä ja muualla Puolangalla olevia kiinnostavia luontokohteita halutaan
nostaa paremmin esiin hyödyttämään matkailijoita. Esittelymateriaali tuotetaan Paljakan matkailukeskuksen kehittämishankkeessa, jossa metsähallituksen luontopalvelut
toimittaa tarvittavan tietoaineiston. Tässä hankkeessa hankitaan luontoinfon kokoamisessa tarvittavat varusteet kuten tietotaulut, yleisöpääte, atk-pöytä ja esitehyllykkö.
Lisäksi uusitaan kuvanäyttely.
Pororaja-hanke
PUOLANGAN
29.5.2009
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
YRITTÄJÄT RY
Yrittäjäyhdistyksen hallinnoimassa hankkeessa toteutetaan tien varteen sijoitettavien huomioherättäjätaulujen suunnittelu, palvelukansion suunnittelu ja kokoaminen,
infotaulun sisällön suunnittelu, yleisesitteen suunnittelu ja siihen tiedon kokoaminen, muokkaus ja painaminen, jatkohankkeiden suunnittelu, matkamuistojen suunnitteluun
liittyvä opintomatka sekä tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Järjestetään yrittäjille suunnattu Tax free- kurssi sekä laaditaan Pororaja-teemaan perustuva yleinen
liiketoimintamalli.
Edelweiss
MUSEOYHD. SODAN
9.6.2009
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
JA RAUHAN RATA RY
ry
edistäminen
Rautatieradan Hyrynsalmelta pohjoiseen lähtevää osuutta kutsutaan Kuoleman radaksi. Sen historia kiinnostaa suomalaisia kuten myös saksalaisia historian harrastajia.
Tässä hankkeessa Senaatti-kiinteistöiltä lunastetaan 0,7 ha:n kiinteistö, johon kuuluu Hyrynsalmen asemarakennus, vanha makasiini, kaksi pientä piharakennusta, sauna
ja perunakellari. Yhdistys kunnostaa rakennukset yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa ja käyttäen tarvittaessa museoviraston asiantuntemusta erillisessä
hankkeessa vuonna 2010 kulttuuri- näyttely- ja matkailukäyttöön. Yhteistyötä tehdään Hyrysalmen ja Suomussalmen yhdistysten, kuntien, matkailuyrittäjien ja
oppilaitosten kanssa. Myös kansainvälinen yhteistyö on suunnitelmissa.
Mieslahden ravirataremontti
PALTAMON
3.9.2009
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
HEVOSYSTÄVÄINSEU
peruspalvelut
RA RY
Hankkeen tavoitteena on parantaa paltamolaisten urheilu- ja harrastehevosten valmennusolosuhteita sekä yleisötapahtumien järjestämistä harjoitusraviradalla. Tavoitteen
toteuttamiseksi kunnostetaan ravirata sekä rata-alueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat. Varikkoalue ja radan ympäristö raivataan ja kivetään.
Hankkeen kohderyhmänä ovat paltamolaiset ja Paltamon lähialueiden hevostalouden harjoittajat ja hevosharrastajat. Hankkeesta hyötyvät hevosharrastajat, ravihevosten
kasvattajat, Paltamon Hevosystäväinseura ja paikalliset vaellustalliyrittäjät.
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MATKAILUYHDISTYS
26.10.2009
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
PUOLANKAPALJAKKA
Hankkeessa rakennetaan ensimmäisten joukosssa Suomessa matkailukeskuksen ympäristöön mönkijöille 30 km pitkä ajoura sekä rinnealueelle noin 3 kilometriä pitkä
taitoajorata. Rakentamistyöt ovat pääasiassa puuston raivausta ajouralta sekä maastopohjan osittaista tasoittamista kaivinkoneella. Kosteilla paikoilla kaivetaan
piennarojia sekä lisätään rumpuputkia kulutuskestävyyden parantamiseksi. Reitti merkitään maastoon, viitoitetaan lähtö- ja tuloalueet sekä laaditaan ja painetaan
urakartta. Lähtö/tuloalueelle järjestetään mönkijöiden pesupaikka. Mönkijäurien hyötyjiä ovat lajin harrastajat sekä matkailusta hyötyvät yritykset Paljakassa ja sen
lähialueen naapurikunnissa. Mönkijäurien rakentaminen parantaa matkailukeskuksen palveluja sulan maan aikaan. Hankkeella ehkäistään samalla luvattomasta
mönkijällä maastossa ajelusta aiheutuvia haittavaikutuksia tarjoamalla ajamiseen luvallisia reittejä. Lisärahoitusta haetaan, koska myrskytuhojen korjaustyöt juuri ennen
avajaisia sekä radan turvallisemmat merkinnät aiheuttivat lisäkustannuksia. Uran pehmeimmille paikoille on tehtävä ohituspaikkoja ja uraa on osittain linjattava kovemmille
maille pehmeän suon vuoksi.
Kylätoimintaan lisää potkua

NAKERTAJA20.11.2009
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
HETTEENMÄEN
KYLÄYHD.RY
Kylätalo Vanahis on Nakertaja-Hetteenmäen alueen kyläkeskus. Hankkeessa asennetaan kylätalolle ilmalämpöpumput (4 ulkoyksikköä ja 9 sisäyksikköä) tehostamaan
talon lämmitysjärjestelmää sekä alentamaan lämmityskustannuksia. Samalla uusitaan vanhentunut lukkojärjestelmä. Kyläyhdistys vastaa kierrätyskeskus Entringin
pyörittämisestä ja rakentaa kierrätyskeskuksen takapihan suojaksi näkö- ja suoja-aidan. Aidan rakentamista vaatii Kainuun ympäristökeskus, joka toiminnan valvojana
vastaa toiminnan turvallisuudesta. Aidalle tulee pituutta 80 m ja se rakennetaan puusta, että se soveltuu hyvin alueen luonnon- ja asuinympäristöön.
PAJA-INVESTOINTIHANKE
SOTKAMON 4H24.11.2009
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
YHDISTYS RY
ry
peruspalvelut
Hankitaan Paja -kehittämishankkeen verstaaseen koneet ja laitteet, jotka mahdollistavat monipuolisen kierrätystavaran jalostamisen. Hankitaan myös oleskelutilan
varusteet.
Manamansalon matkailupalvelukokonaisuuden
VAALAN KUNTA
30.11.2009
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
kehittäminen
Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään yritysten ja kunnan yhteistyössä Manamansaloon uusi alueelle soveltuva toimintamalli. Mallin puitteissa aloitetaan jatkuva
matkailuyritysten, tapahtumatuottajien ja kunnan kehittämisyhteistyö. jonka tavoitteena on tehdä Manamansalosta laajasti kotimaassa ja ulkoimailla tunnettu
korkeatasoinen lomakohde. Näkyvin tulos hankkeesta on Manamansalon palvelukartta, joka toimii myös keskeisenä työvälineenä palveluja kartoitettaessa ja
suunniteltaessa. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös, minkälaisia uusia ohjelmapalveluja Manamansalossa kannattaisi tarjota.
Perhepirtti Istok
ISTOK RY
20.1.2010
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
ry
peruspalvelut
Hankkeen tavoitteena on käynnistää Perhepirtin toiminta Suomussalmella. Perhepirtti on matalan kynnyksen toimintakeskus eri ikäisille asukkaille. Sen tarkoitus on tukea
erityisesti alueen maahanmuuttajien kotouttamista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Toimintakeskuksessa järjestetään vertais- ja kerhotoimintoja,
kieliklubitoimintaa ja erilaisia info- ja tiedotustilaisuuksia. Hankkeella ehkäistään yksinoloa ja syrjäytymistä, tarjotaan tukea ikääntyville ja kasvatuksen tukea
monikulttuuristen perheiden vanhemmille. Hanke lisää yleisesti alueen asukkaiden tietoisuutta kulttuurienvälisyydestä, kansainvälistymisestä ja yhdenvertaisuudesta.
Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys
PALTAMON KUNTA
29.1.2010
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
Koira- ja hevosharrastajien asuinympäristöjen toimistaedellytysten selvittäminen ja kehittäminen kylämäisten pienyksiköiden toteuttamiseksi sekä jatkossa pilottikohteen
toteuttavan koira- ja hevosharrastustoimintaan liittyvän laajemman, omaleimaisemman ja vetovoimaisen toiminta-alueen toimintaedellytysten esiselvitys.
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KAINUUN LIIKUNTA
3.2.2010
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
RY
Hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan alueille laadukkaita päiväretkeilyreittejä (myös liikuntarajoitteisille) sekä niihin sidottuja
elämyspalveluita, joiden taso vastaa kansainvälisiä vaatimuksia. Hankkeessa tehdään tuotteistetuista reiteistä myös kunnostus-, opastus- ja ylläpitosuunnitelmat reitin
hallinnoijille.
Maaseutuyritysten kehittämispaja INTOTALON
4.2.2010
Oulujärvi LEADER ry
331 Koulutus ja tiedotus
valmennusohjelma
OSUUSKUNTA
Kainuun Maaseutuyritysten kehittämispaja -koulutushankkeen tavoitteena on kehittää kainuulaisten maaseudun pienyrittäjien yrittäjyys- ja markkinointiosaamista
kaksipäiväisten kehittämispajojen avulla.
OULUJÄRVEN MELONTAKESKUKSEN
VAALAN KUNTA
8.2.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VÄLINEINVESTOINNIT
peruspalvelut
Tämä hanke liittyy Vaalan kunnan hakemaan yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena on Vaalan Sahanrantaan sijoittuvan Oulujärven
Melontakeskuksen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen sekä melontaharrastuksen ja siihen liittyvien luontoaktiviteettien edistäminen Oulujärven alueella.
Kehittämishankkeen toiminnassa olennainen osa on siinä käytettävä melontakalusto ja sen testaaminen. Tällä investointihankkeella haetaan rahoitusta erilaisten
kajakkien ja niiden varusteiden hankintaan käytettäväksi Oulujärven melontakeskuksessa testaus-, harrastus ja opetustarkoituksessa. Tarkoituksena on hankkia erilaisia
ja erimerkkisiä kajakkeja, jotta harrastajat pääsevät testaamaan ominaisuuksia ja etsimään itselleen sopivia välineitä. Hankitaan kanoottiteline kanoottien kuljetukseen.
Alueelle hankintaan myös valvontakamera.
OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS
VAALAN KUNTA
8.2.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Hankkeen tarkoituksena on Vaalan Sahanrantaan sijoittuvan Oulujärven Melontakeskuksen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen sekä melontaharrastuksen ja siihen
liittyvien luontoaktiviteettien edistäminen Oulujärven alueella.Hankkeen aikana käynnistetään Oulujärven Melontakeskuksen toiminta sekä luodaan vuosittain toistuva
Oulujärven melonta- ja retkeilyviikko-tapahtuma ja muita pienempiä tapahtuvia sekä järjestetään melonnan koulutusta, leiritoimintaa sekä retkiä hyödyntäen Oulujärven
retkeilyalueen infraa, alueen leirikeskuksia sekä paikallisten matkailuyritysten ja kauppojen palveluja. Oulujärven Melontakeskus tulee olemaan melontaharrastajien
tukikohta sekä opastus-, koulutus- ja leirikeskus sekä melontavälineiden testauspaikka. Tehtävänä on lisätä melontaharrastusta kaiken ikäisten terveyttä edistävänä
harrastuksena. Melontakeskuksen käyttäjinä tulevat olemaan kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Harrastajamäärän lisääntyminen parantaa myös sekä
olemassa olevien että tulevien ohjelmapalveluyritysten mahdollisuuksia. Oulujärven Melontakeskuksen perustaminen historialliseen Oulujoen uiton miljööseen varmistaa
myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusten säilymisen niille sopivassa käytössä.
Pikku-Kummun siirtäminen Riihipihaan
RIIHIPIHA-MUSEON
18.3.2010
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
SÄÄTIÖ
edistäminen
Siirretään Vuolijoella sijaitsevaan Riihipihaan 10 vuotta tyhjillään ollut Pikku-Kumpu -niminen rakennus, johon sijoitetaan kahden kilometrin etäisyydellä vuokratiloissa
olevat Säästöpankki sekä Suojeluskunta- ja Lottakokoelmat. Tavoitteena on saada mahdollisimman tiivis rakennus, jossa esineistö säilyy asianmukaisena. Lisäksi kaikki
Riihipiha-museon säätiön omistama esittelyaineisto saadaan samaan kokonaisuuteen Riihipihan yhteyteen.
Näytelmä NYT!
RISTIJÄRVEN
9.4.2010
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KULTTUURITAPAHTU
ry
MA RY
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Näytelmä NYT!-tapahtuman toiminnan kohderyhmä ovat Kainuun asukkaat ja paikkakunnan yrittäjät. Teatterin tekemistä ja kirjoittamista harrastetaan seudulla laajasti,
mutta ammattilaisten antamaa opetusta ei ole tarjolla riittävästi. Kaksivuotiseksi suunnitellun Näytelmä NYT!-tapahtuman tarkoitus on kannustaa ja tukea kainuulaisia
teatterin harrastajia ja kirjoittajia sekä tarjota mahdollisuus teatterin ja taiteen harrastajien tapaamiseen. Asiantuntijoiden opastuksella on tarkoitus synnyttää "Nykyajan
Kalevalaa", josta kainuussa vahvasti elävä teatteriharrastus saa kaivattua nykyajan tekstiä.
Näytelmä NYT! järjestetään 11.-13.6.2010, samanaikaisesti Nuoren Teatterin koulutustapahtuman kanssa. Näytelmä NYT! -tapahtuman vetäjiksi vuonna 2010 kutsutaan
teattarin johtajat Mikko Jaakkola ja Jari Juutinen, teatteriohjaaja Katariina Numminen, dramaturgi-kirjailijat Anna Krogerus ja Tuomas Timonen, tanssija-koreografi Mikko
Orpana sekä näyttelijä-ohjaaja Heikki Törmi. Vuoden 2011 vetäjiä ovat Anna Krogerus, teatteriohjaaja Eino Saari, Tuomas Timonen ja Heikki Törmi. Yksi vetäjä on vielä
avoinna. Tapahtuma koostuu keskusteluista ja työpajoista.
Näytelmä NYT! -tuo lisäarvoa myös Nuorelle Teatterille ja tekee sitä tunnetuksi valtakunnallisestikin. Korkeatasoinen kulttuuritarjonta on myös osoitus halusta panostaa
paikkakunnan asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Se kertoo elinvoimasta, mikä houkuttelee Ristijärvelle vierailijoita, jotka käyttävät usein myös erilaisia palveluita.
Tästä hyötyy alueen elinkeinoelämä. Näytelmä NYT! tukee seudun positiivista kehitystä ja antaa asukkaille uskoa tulevaisuuteen. Lisäksi se tukee Kainuun kulttuuri- ja
taideorganisaatioita vuotuisena tapahtumana ja keskustelufoorumina.
Jormuan viemäröintihanke
PÖYHÖLÄNNIEMEN
15.4.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VIEMÄRIOSUUSKUNT
peruspalvelut
A
Hankkeessa rakennetaan viemäriverkosto Jormuan kylälle. Kohderyhmänä ovat Jormualla vakituisesti asuvat ihmiset, kesämökkiasukkaat ja muutamat yritykset. Hyötynä
saadaan Oulujärven vesistökuormitusta pienennettyä ja näin Ouljärvi rantoineen viihtyisämmäksi. Tavoitteena on saada suurin osa Jormuan alueen kiinteistöistä yleisen
viemärin piiriin ja lisätä kohdealueen vetovoimaisuutta modernina ja viihtyisänä asuinpaikkana. Alueen infrastruktuurin kehittäminen mahdollistaa palvelutarjonnan
monipuolistumisen ja yritystoiminnan laajentumisen. Alueen jätevesihuollon kehittäminen aivan uudelle tasolle parantaa ympäristön laatua. Halukkuuden tähän
hankkeeseen on tähän mennessä ilmoittautunut 85 kiinteistöä. Viemärin runkoputki rakennetaan Jormuanlahden etelä- ja pohjoispuolelle, Pohjajoen suuntaan sekä
Mineraalin suuntaan pohjoisessa. Runkoputki kulkee pääosin aikaisemmin tehtyjä vesijohtolinjauksia pitkin. Alueelle tulee noin 80 kiinteistöpumppaamoa sekä 8
linjapumppaamoa. Hankkeen tuloksena alueella olevat kiinteistöt täyttävät voimassa olevan jätevesiasetuksen määräykset. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa
toteutetaan edellä kuvatun hankkeen suunnittelutyöt ja välittömät aloittamistoimet.
Maalämpö Mainuan kylätaloon
KAINUUN
21.4.2010
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KENNELPIIRI RY
Hankkeen hyötynä ja tavoitteena on pienentää ympäristöriskejä. Uudistettu lämmitysjärjestelmä takaa entisen kyläkoulun säilymisen yleishyödyllisessä käytössä ja
kennelpiiri voi keskittää paremmin varoja varsinaiseen toimintaansa. Vanha ölylämmitysjärjestelmä poistetaan ja tilalle asennetaan maalämpöjärjestelmä. Tuloksena on
lämmitysjärjestelmä, joka ei saastuta ympäristöä. Ympäristöriskit pienenevät ja öljyvahingon riski poistuu. Kohderyhmänä on Kainuun kennelpiirin alueella olevat
jäsenyhdistykset, Mainuan kyläläiset ja koko eteläisen Kajaanin äänestysalue.
PALA PALALTA ITALIAA
KAINUUN OPISTO OY
23.4.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Italian kielen ja kulttuurin ammattilaisen johdolla syvennetään ensisijaisen kohderyhmän - ikäihmisten ryhmä - italian kielen ja kulttuurin tuntemusta ja kartoitetaan ne
kainuulaiset tahot, jotka ovat kiinnostuneita Italia-yhteistyöstä. Luodaan niistä paikallinen verkosto ja kartoitetaan yhteistyötarpeet. Haetaan yhteistyökumppani Italiasta,
joka on kiinnostunut yhteistyöstä kainuulaisten kanssa alustavasti seuraavissa aiheissa: vaellusmatkailu, ruokakulttuuri, elinikäinen oppiminen, aktiivinen kansalaisuus.
Esiselvityshankkeen tavoitteena on pohjan luominen pitkäaikaiselle ja monipuoliselle Italia-yhteistyölle, eli varsinaisen kansainvälisen hankkeen valmistelu. Varsinaisen
hankkeen tuloksena syntyy yleishyödyllinen organisaatio, joka vaalii Italia-tietämyksen levittämisestä Kainuussa ja toimii siltana italialaisen kohdealueen ja Kainuun välillä.
Valmistelutyössä edetään pienin askelin ja turvaudutaan Italian maasta, kulttuurista ja kontakteista aidosti kiinnostuneiden yhteistyöhön. Hankkeen vetäjänä toimii italiaa
sujuvasti puhuva ja italialaista kulttuuria syvästi tunteva henkilö.
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KUHMON KAUPUNKIKESKUSTAN
KUHMON KAUPUNKI
12.5.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
KEHITTÄMISHANKE
peruspalvelut
Hankkeen tavoitteena on kaupankäynnin kehittäminen ja aktivoiminen Kuhmon torialueella ja sen läheisyydessä sekä myynnin sesonkiajan pidentäminen. Kannustetaan
osa-aikayrittäjiä ja "aktiiviharrastajia" myyntikokeilujen kautta pienyrittäjyyteen. Tavoitteena on torilla järjestettävien tapahtumien, tilaisuuksien ja Kuhmon kesämessujen
kehttäminen. Tavoitteena on torialueen viihtyisyyden ja vetovoiman lisääminen. Hyödynsaajina on kuhmolaiset ja kainuulaiset yrittäjät, osa-aikayrittäjät, aktiiviharrastajat
sekä kulttuuritapahtumien tuottajat ja tilaisuuksien järjestäjät. Hankkeen aikana hankitaan siirrettävät/koottavat puiset torimyyntikojut (20 kpl) sekä siirrettävä
esiintymislava. Rakentamisessa tuodaan esille puurakentamista ja -osaamista. Rajakadun kiinteistön piha-alue suunnitellaan ja kunnostetaan kesämessuaikaiseksi
myynti- ja esittelyalueeksi. Hankkeen tuloksena syntyy yrittäjiä ja kuntalaisia palveleva torialue laajennettuna Rajakadun piha-alueelle. Torielämä vilkastuu lisääntyvän
torikaupan ja erilaisen ohjelmatarjonnan myötä.
Juholankylän vesiosuuskunnan viemäröintihanke
JUHOLANKYLÄN
24.5.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VESIOSUUSKUNTA
peruspalvelut
Rakennuskohteena on Juholankylän alueen viemäröinnin rakentaminen Sotkamon kunnassa. Rakennuskohde sijaitsee Sotkamon keskustaajamasta noin 4 km itään. Työ
käsittää suunniteltujen viemärijohtolinjojen ja jätevedenpumppaamoiden rakentamisen käyttövalmiiksi putkistohuuhteluineen, painekokeineen ja viimeistelytöineen.
Suutarinkylä-Sorsa yhdyslinja
LÄNSI-VAALAN
26.5.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VESIOSUUSKUNTA
peruspalvelut
Rakennetaan vesijohto ja paineviemäri Vaalan Veneheitossa Suutarinkylästä Sorsanperälle. Hankkeen tarkoituksena on turvata riittävä vedensaanti Veneheiton
Sorsanperällä oleville karjatiloille. Samalla paranee veden saatavavuus myös muualla Veneheiton alueella. Paineviemäri liittyy oleellisena osana Veneheitto - Suutarinkylä
alueella suunnitteilla olevan jätevesiverkosto rakentamiseen.
Kaunis Lentiira -investointihanke
LENTIIRAN
27.5.2010
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
ry
Hankkeella parannetaan ja vahvistetaan Lentiiran kylän matkailua, edistetään virkistäytymistä luonnossa, säilytetään ja hyödynnetään kulttuurikohteita sekä lisätään
yhteisöllisyyttä ja parannetaan elinympäristön laatua. Hankkeessa rakennetaan kulttuurireitin opastustaulut kulttuurikohteisiin: Lentiiran kirkko, kirveskansan muistomerkki,
vanha hautausmaa, Petäjäniemen tervahauta, aitat, Änättikoski, Konstan kivi, terveystalo. Rakennetaan kylälle yhtenäiset postilaatikkotelineet. Ostetaan vanha vene ja
tervatynnyri kukkapenkeiksi. Kerätystä historia-aineistosta tehdään 5 kpl näyttelytauluja.
Palvelukylä Moisiovaara-Hyrynsalmen itäosan ja
MOISIOVAARAN
17.6.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
sen vaikutusalueen palvelujen kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
peruspalvelut
Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Moisiovaaran ja sen lähialueen kylien asukkaat, yritykset, vapaa-ajan asukkaat ja retkeilijät. Tavoitteina on (1) kartoittaa alueen eri
ikäisten asukkaiden, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden ja retkeilijöiden palvelutarpeet (tuotos: laaja-alainen selvitys alueen palvelutarpeista); (2) Kartoittaa asukkaiden,
yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden palvelujen tuottamismahdollisuudet (tuotos: selvitys palvelujen tarjoajista); (3) Löytää palveluaukot sekä hakea ja luoda uusia keinoja
vastaamaan palvelutarpeisiin sekä parantaa motivaatiota käyttää paikallisia palveluja (tuotos: selvitys palvelu-aukoista ja keinoista paikata aukot sekä yhteinen näkemys,
jolla saadaan asukkaat sitoutumaan ja oppimaan uusien palvelujen käyttöä ja mahdollisesti myös niiden tuottamista); (4) Kehittää uusi syrjäisen alueen palvelumalli
(tuotos: uusi palvelumalli, jonka avulla kehitetään myös uutta palveluosaamista). Hankkeen myötä saadaan tulevaisuudessa sellaiset palvelut, että eläminen, asuminen ja
yrittäminen on mahdollista ja että alue koetaan turvalliseksi paikaksi asua ja yrittää. Hanke on luonteeltaan esiselvitystyyppinen, joka voi johtaa uusien (ja
uudentyyppisten) palveluyritystan syntymiseen alueella.
Eurooppalaiset suulliset lauluperinteetJUMINKEKO-SÄÄTIÖ
23.8.2010
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
esiselvityshanke
ry
edistäminen
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Hankkeen kohderyhmä on Juminkeon kansanmusiikkitoiminta, Runolaulu-Akatemia ja Kansanmusiikkijuhla Sommelo, sekä Nivan ja Niemisen kylätoimikunnat ja
kyläjuhlat. Laajempana kohderyhmänä ja hyödynsaajana on kainuulainen kulttuurimatkailuelinkeino, kainuulaiset matkailuyritykset sekä kainuulainen kulttuurielämä.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyöasetelma eurooppalaisten kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliorganisaatioiden kanssa, tulevaa hankeyhteistyötä varten.
Hankkeessa valmistellaan yhteyksiä potentiaalisten kumppanien kanssa Ranskassa, Irlannissa ja Skotlannissa, sekä mahdollisuuksien mukaan myös muualla
Euroopassa. Onnistuessaan esiselvityshankkeen jälkeen alkaa varsinainen Leader-hanke, ja sen jälkeen yhteistyötä tehdään muiden rahoitusmuotojen avulla.
Kyläpalvelut.fi esiselvityshanke
KAINUUN NUOTTA RY
25.8.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Esiselvityshankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa toimivat yritykset, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, peruskunnat, eri valtion organisaatiot, kolmas sektori ja erityisesti
Kainuun kylien toimijat. Hyödynsaajina em. lisäksi ovat Kainuun kylien asukkaat. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää kyläpalvelut.fi -portaalin tarpeellisuus ja
käytettävyys sitouttamalla yhteistyökumppanit mukaan varsinaiseen kyläpalvelut.fi -hankkeeseen ja portaalin hyödyntämiseen sekä käyttöön hankkeen jälkeen.
Sitouttaminen tapahtuu kyläpalvelut.fi -portaalista luotavan demoversion, henkilökohtaisten käyntien ja kylillä järjestettävien esittelytilaisuuksien sekä erilaisten aivoriihien
avulla. Esittelytilaisuuksia tullaan järjestämään eri kohderyhmille jokaisessa Kainuun kunnassa, ainakin yksi tilaisuus/kunta, tarvittaessa useampikin, esim. pitkistä
välimatkoista johtuen, kaikkiaan 20-25 tilaisuutta. Esiselvityshankkeen aikana selvitetään tarvittavat tuki- ja koulutuspalvelut ja -muodot sekä selvitetään kokonaisuuteen
kuuluvat nopeiden valokuituverkkojen mahdollistamat sähköiset palvelumuodot, niiden olemassa oleva tarjonta ja kehitystarpeet sekä selvitetään yhteistyökumppanit
sosiaalisen median suunnitelmallisen käyttöönoton mallintamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy selvitys kyläpalvelut.fi -portaalin tarpeellisuudesta ja
yhteistyökumppaneista.
Sopimuksellisuus toimintatavaksi esiselvityshanke
KAINUUN NUOTTA RY
25.8.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Esiselvityshankkeen tavoitteena on syventää sopimuksellisen yhteistyön toimintamallin tavoitteita ja menetelmiä, suunnitella varsinainen konkreettinen kehittämishanke
vuosille 2011-2013 ja sitouttaa eri toimijat hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmiä ovat Kainuun maakunta kuntayhtymä, Kainuun peruskunnat, eri yrittäjäjärjestöt, kolmas
sektori, Kajaanin Lönnrot-instituutti, ProAgria-Kainuu ja KPO. Hyödynsaajina edellisten lisäksi ovat kylien kansalaiset ja erilaisia palveluja tuottavat toimijat. Yksilöidyt
toimenpiteet: Suunnitellaan hankkeen suunnitteluun tarvittavat aivoriihet asiantuntijoiden kesken. Suunnitellaan pilottialueet. Toteutetaan jokaisella pilottialueilla
workshopit. Arvioidaan mahdollisuudet sopimuksellisuuden hyödyntämisessä. Valitaan kullekin kohdealueelle 3-5 pilottiteemaa, jotka toteutetaan varsinaisessa
hankkeessa. Selvitetään olemassa olevat toteutukset, osaamiset ja yhteistyömahdollisuudet. Valmistellaan suunnitelma ulkoisen arvion toteuttamisesta. Toteutetaan
suunnitelma varsinaista hanketta varten. Suunnitellaan hankkeessa tarvittavat koulutusosiot. Tuloksena prosessissa syntyneistä tiedoista ja kehittämisaihioista
suunnitellaan ja rakennetaan varsinainen konkreettinen kehittämishanke vuosille 2011-2013.
HUUSHOLLI - HOIKANPORTIN HAULIKKORADAN
KAJAANIN AMPUJAT
6.9.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
HUOLTO- JA TOIMISTORAKENNUS
RY
peruspalvelut
Rakennetaan n. 50 m2 kokous-, harraste- ja huolto/sääsuojatila Lehtovaarantien varressa olevalle Kajaanin ampujat Ry:n haulikkoradalle. Ostetaan vanha hirsirunko,
siirretään, varustetaan uudella vesikatteella, sähköillä, lämmityksellä, työ talkoina. Tila on monikäyttöinen ja palvelee erityisesti isompien kilpailujen järjestämisen
yhteydessä kisatoimisto- ja kahvio/myyntitilana. Normaalikautena palvelee ampumaradan käyttäjiä toimisto/huolto/kokous- ja sääsuojana.
Rakennus jää Kajaanin ampujat ry:n omistukseen. Yhdistyksellä on n. 220 jäsentä Kajaanin, Vuolijoen, Paltamon ja Sotkamon alueelta. Rataa ja rakennusta voivat
kierrosmaksua vastaan käyttää kaikki halukkaat haulikkoammunnasta kiinnostuneet. Seuran ulkopuolisia käyttäjiä vuosittain n. 200. Suurimmat kilpailut ovat olleet
Suomen metsästäjäliiton SM-kisat v. 2001 ja 2009. Näihin kisoihin on osallistunut n. 2500 osallistujaa ja yleisöä saman verran. Vuosittain järjestetään maakunnallisia
kisoja 3 kpl ja laajempia kansallisia kilpailuja 1-2 kpl. Rataa käyttävät myös ympäristön metsästysseurat syksyisin harjoituksissaan. Rata on ns. Kainuun
haulikkoammunnan "Keskusampumarata", jossa pidetään maakunnalliset kilpailut. Rata on auki huhti-elokuussa 3 päivänä viikossa.
Tavoitteena rakennushankkeella on parantaa radan käyttäjien palveluja tekemällä alueelle kiinteä lämmitettävä rakennus. Kilpailujen järjestämismahdollisuus ja radan
vuosittainen käyttöaika pitenevät, kun on mahdollisuus päästä välillä säältä suojaan. Nykyisellään kilpailujen ajaksi on paikalle jouduttu tuomaan telttakatoksia
sateensuojaksi. Lämmitettyä sisätilaa alueella ei ole ollut lainkaan. Ampumarata on yleishyödyllinen urheilupaikka.
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ESITTELYAINEISTO

Tuen saaja

Vireilletulopäivä

Toimintaryhmä

Toimenpide

KAINUUN
6.9.2010
Oulujärvi LEADER ry
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
RAVIURHEILUN
YSTÄVÄT RY
Tehdään Kainuun raviradasta ja hevosharrastuskeskuksesta esittely CD:lle. Esittelyaineistoa käytetään haettaessa Kuninkuusraveja Kainuuseen joko vuonna 2013, 2014
tai 2015. Esittelyaineistoa käytetään myös markkinoitaessa aluetta yrityksille ja eri yhteisöille. Pyritään nostamaan alueen imagoa ja saamaan uusia yrittäjiä alueella.
KESÄTEATTERI KUNTOON
PALTAMON
2.11.2010
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
HARRASTAJATEATTE
peruspalvelut
RI-YHD. RY
Paltamon harrastajateatterin tarkoituksena on rakentaa kesäteatterin katsomoon katto sekä parempi näyttämö ja näyttelijöiden pukeutumis- ja sosiaalitilat. Myös katsojille
rakennetaan paremmat vessat.
Wiexi vie
YLÄ-VIEKSIN
22.11.2010
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
Wiexi Vie -kyläkehittämishanke toteutetaan Koillis-Kuhmossa useiden kylien alueella, osin yhteistyössä naapurikuntien lähikylien kanssa. Hankkeen kohderyhmä ovat YläVieksin ja useiden sen naapurikylien asukkaat, jotka elinkeinoelämäm ohella ovat hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa asukkaiden
elämisenmahdollisuuksien ja elämänlaadun omaehtoinen kohentuminen, alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä kestävän kehityksen
ja tietotekniikan käytön vahvistuminen.
Kehittämistoimenpiteet koostuvat selvityksistä, kartoituksista ja konkreettisista osahankkeista. Painopistealueita ovat hyvinvointi, perinnedokumentointi, ympäristöasiat ja
kansalaisvaikuttamisen edistäminen. Hankkeen tulokseksi saadaan aktiivisesti asioitaan ajava kylä, jonka asukkaat elävät ja toimivat hyväkuntoisempina turvallisuutta
tuntien ja jonka ympäristöstä ja luonnosta jälkipolvetkin saavat nauttia.
Tipaksen valokuitusuunnitelma
TIPAKSEN
20.12.2010
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
VALOKUITUperuspalvelut
OSUUSKUNTA
Hankkeessa suunnitellaan Tipaksen kylälle valokuituverkko. Hakijana toimii valokuituosuuskunta, johon kuuluu alueelta 60 jäsentä/taloutta. Kyläkuitu suunnitellaan
valtakunnallisen valokuituhankkeen toteuttaman runkoverkkohankkeen jatkoksi. Runkoverkon toteuttaa KPO/Kaisanet vuonna 2011. Kyläkuituverkko suunnitellaan ns. 2
km vyöhykkeelle runkoverkosta, mutta myös kauempana olevat taloudet otetaan huomioon. Suunnitelma sisältää itse suunnitelmakartat ja tarvikeluettelot. Suunnitelma
voidaan toteuttaa järjestyksessä rakentamisen kilpailutus, rahoituksen hakeminen ja toteutus.
Haatajakylän vesihuolto
KUHMON KAUPUNKI
3.1.2011
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Hankkeessa rakennetaan vesihuoltoverkostoa Haatajankylän alueelle. Kohderyhmänä on rakennettavan vesi- ja viemäriverkoston vaikutusalueella olevat 54 kpl
vakituisessa ja 23 kpl vapaa-ajan asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Näistä on suoritetun kyselyn mukaan liittymässä verkostoon tässä vaiheessa 30 asuinkiinteistöä ja 6
lomakiinteistöä.Haatajankylän alueella on kuivina vuosina ollut ongelmia talousveden riittävyydessä ja laadussa.Haatajankylän keskellä sijaitseva Haatajanjärvi on
voimakkaasti rehevöitynyt ranta-asutuksen aiheuttaman hajakuormituksen vuoksi. Järvi kuuluu Kainuun Ympäristökeskuksen vuonna 2004 toteuttamaan tilakartoitukseen
Kuhmon rehevöityneistä järvistä.
Hankkeen tavoitteena on saada suurin osa Haatajankylän kiinteistöistä liittymään rakennettavaan vesihuoltoverkostoon.
Rakennettavat verkosto-osat ovat: 10,41 km runkovesijohto, 10,42 km runkoviemäri, 2,43 km talohaaravesijohto, 2,54 km talohaaraviemäri, 1 kpl linjapumppaamo, 30 kpl
kiinteistöpumppaamo.
Hankkeen tuloksena Haatajankylän alueen kiinteistöllä on käytössään riittävästi hyvänlaatuista talousvettä ja kiinteistöjen jätevedenkäsittely täyttää voimassa olevan
jätevesiasetuksen määräykset.Hankkeen toteutuminen parantaa asumisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.
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Meetti- Kylien viestintätaitojen kehittämishanke
KAINUUN NUOTTA RY
19.1.2011
Oulujärvi LEADER ry
331 Koulutus ja tiedotus
Kainuussa
Järjestetään viestintäkoulutuksia Oulujärvi Leaderin alueen asukkaille. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa kylien toimintaa tarjoamalla asukkaille tämän päivän
vaatimuksia vastaavia viestintätaitoja ja tukea viestinnän kehittämiseen. Koulutuksessa viestinnän kehittäminen on sidottu kylien kokonaiskehittämiseen. Koulutus
tapahtuu kylillä, mahdollisimman lähellä koulutettavia. Koulutettavat tuottavat projektin aikana julkaisuja sekä kylien sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Tavoitteena on,
että osallistujat oppivat tuntemaan haluamansa kylien viestintään liittyvät osa-alueet ja osaavat itsenäisesti toteuttaa erilaisia julkaisuja tulevaisuudessa. Projektin aikana
luodaan myös kainuulaisen historian virtuaalinen tietoarkisto, Kainuun media-arkisto, jonne kerätään vanhoja valokuvia, videoita, kirjoituksia, musiikkia, muita äänitteitä
yms. Kytkemällä kyläviestintä kylän kokonaiskehittämiseen hanke tukee merkittävästi kyläsuunnitelmien ja muiden kehittämishankkeiden etenemistä niin kylien sisällä
kuin ulkoisestikin. Varsinkin kyläläisten osaaminen, sitoutuminen, aktiivisuus ja sosiaalinen pääoma kylän kehittämiseen kasvaa, joka taas tukee kehittämisen
vaikuttavuutta.
Luonnontuotealan merkitys ja kehittämistarpeet
ARKTISET AROMIT
27.1.2011
312 Tuki yritysten perustamiseen ja
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
RY
kehittämiseen
Hankkeen kohderyhminä ovat alueella toimivat luonnontuotealan yritykset ja kotitaloudet. Hankkeessa selvitetään luonnontuotealan nykytilaa, taloudellista merkitystä ja
keskeisimpiä kehittämistarpeita Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi kartoitetaan yritysten halukkuutta kotimaiseen ja kansainväliseen yhteismarkkinointiin sekä
kotitalouksien luonnontuotteiden poiminta-aktiivisuutta ja halukkuutta osallistua luonnontuotteiden kaupalliseen talteenottoon. Hanke palvelee luonnontuotealan
tilastoinnin kehittämistä ja sen hyödynsaajina ovat alan yritykset, alueellisten kehittämisohjelmien laatijat ja hankkeet. Tulokset julkistetaan raportteina, toimijoille
järjestettävissä tilaisuuksissa ja sähköisen viestinnän välityksellä alan verkostoille.
Näkijä-kyläooppera
VENEHEITON
11.2.2011
Oulujärvi LEADER ry
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KYLÄYHDISTYS R.Y.
edistäminen
Näkijä-kyläooppera kertoo hyvin lahjakkaasta mutta liian vähälle huomiolle jääneestä paikallisesta kuvantekijästä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikenikäiset
maaseudusta ja kulttuurista kiinnostuneet ihmiset. Hyödynsaajina ovat sekä hankkeessa mukana olevat että tilaisuuksiin osallistuvat. Tavoitteena on maaseudun kylien
elinvoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen Länsi-Vaalan kylissä. Tuloksena on saada tyytyväiset osallistujat sekä kylien yhteenkuuluvuuden ja elinvoimaisuuden kasvu.
Hankkeen vaikutuksena kulttuuritapahtumille saadaan jatkuvuutta ja oheispalvelujen kysyntä kasvaa.
Käsityömyymälä APILA

KUHMON 4H14.2.2011
Elävä Kainuu LEADER
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
YHDISTYS RY
ry
peruspalvelut
Kuhmon 4H-yhdistys hakee KÄSITYÖMYYMÄLÄ APILA -investointihanketta käsityömyymälä Apilan toiminnan kehittämistä varten. Hankkeen avulla myymälä
varustetaan asianmukaisilla kalusteilla ja laitteilla ja myymälän varastoon hankitaan kalustoa.
Kylä virtaa - Kylien kulttuurinen aktivointi ja
SUOMUSSALMEN
16.2.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
kyläteostapahtuma Suomussalmella
KUNTA
ry
edistäminen
Hankkeessa aktivoidaan Suomussalmen sivukylien asukkaita ja kyläyhdistyksiä osallistavan teatterin ja draaman avulla valmistettavien kylätaideteosten sekä
heinäkuussa 2011 kuntakeskuksessa järjestettävän yleisötapahtuman kautta. Teoksia yhdistävä otsikko/teema on "meidän kylä", ja kylien asukkaat ovat itse niiden
valmistuksessa keskeisessä roolissa.Teokset valmistetaan ja ovat esillä kylissä, minkä lisäksi ne esitetään heinäkuun Kylä virtaa -yleisötapahtumassa. Tavoitteena on
aktivoida Suomussalmen sivukyliä ja kyläyhdistyksiä perinteiseen talkootyön tekemiseen, yhteisölliseen harrastustoimintaan sekä innostaa kyläläisten joukosta uusia
asukkaita mukaan kyläyhdistysten toimintaan. Hankkeen myötävaikutuksesta kylien fyysiset, toiminnalliset, sosiaaliset ja taloudelliset elinedellytykset paranevat teosten ja
toiminnan vaikuttaessa suoraan kylien vetovoimaisuuteen mm. pysyvinä ja vapaa-ajan asuinpaikkoina ja elinympäristöinä. Hankkeen vetäjänä toimii soveltavan teatterin
ammattilainen.
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KAINUUN
10.3.2011
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KENNELPIIRI RY
Hankkeen tavoitteena on Mainuan entisen kyläkoulun säilyminen pitkälle tulevaisuuteen. Rakennuksen ulkovuoraus ja peltikatto maalataan. Rakennuksen ilmastointi
huolletaan ja mm. korjataan ikkunoiden sulkijamekanismit. Piha-alue kunnostetaan ja näin kylätalon paikoitusalue on ympärivuotisessa käytössä. Kohderyhmänä on
Kainuun kennelpiirin alueella olevat jäsenyhdistykset, Mainuan kyläläiset, ja koko eteläisen Kajaanin äänestysalue.
Gymnova-joustoparketin hankinta
KAJAANI GYMNASTIC
11.3.2011
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
RY
peruspalvelut
Kajaani Gymnastic ry hankkii kilpa-aerobicin virallisen kilpailualustan, joustoparketin. Lattiaa tulee käyttämään Kajaani Gymnasticin omat voimistelijat (lapsia ja nuoria n.
100+ aikuisjäseniä 20) ja mahdollisesti kaupungin erityisryhmät (mm. niveliä rasittamatonta terveysliikuntaa), sekä muut yhteistyötahot (esim. senioriliikunnan eri muodot).
Parkettia tarjotaan myös yrityksille ja yhdistyksille työhyvinvointia lisäämään. Myös lähiseurojen voimistelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää parkettia. Parketin tuoman
tuen avulla pyritään myös laajentamaan seuran toimintaa Kajaanin syrjäkylille, sekä Kainuun kuntiin laajemminkin. Parketin avulla pyritään myös antamaan kajaanilaisille
harrastajille mahdollisuus kehittyä ja päästä eteenpäin harrastuksessaan, sekä turvaamaan harjoittelun turvallisuus ja vähentämään loukkaantumisriskiä.
HAUKELAN ERÄN KOTAHANKE
HAUKELAN ERÄ R.Y.
5.4.2011
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
ry
Hankkeen tavoitteena on kylän kokoontumistilan parantaminen ja kehittäminen, vauhditetaan alueen matkailua, kyläläisillä mahdollisuus kehittää matkailun
yritystoimintaa, kylän viihtyvyys ja yhteisöllisyys kasvaa.Hankkeen kohderyhmänä on alueen asukkaat ja matkailijat. Kylän kokoontumispaikalle hankitaan valmis kota ja
rakennetaan jätevesijärjestelmä. Työt tehdään talkootyönä. Hankkeen tuloksena syntyy Haukelan kylälle tilakokonaisuus, joka palvelee kyläläisiä ja alueen asukkaita
mm. erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana, kokoontumistiloina ja erilaisissa virkistystapahtymissa. Rakennettava kotarakennus mahdollistaa kalastus-, metsästys- ja
eräohjelmapalvelujen tuottamisen alueella ja näinollen edistää matkailun ja ohjelmapalveluyritystoiminnan syntymistä ja kehittämistä.
TALVIVALOT
PALTAMON KUNTA
13.4.2011
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut
Paltamon kirkonkylän läpi kulkevalle Puolangantielle ja risteävälle Lepikontielle asennetaan olemassa oleviin katuvalopylväisiin purjetta muistuttavat Led-koristevalot siten,
että Puolangantielle tulee valot 16 pylvääseen ja Lepikontielle 5 pylvääseen. Valoja on tarkoitus käyttää keskitalvella n. 4 kk/vuosi. Tavoitteena on elävöittää kunnan
keskustaa ja pysäyttää ohikulkijoita käyttämään keskustassa sijaitsevia palveluja. Paikallisten asukkaiden asumisviihtyvyys paranee ja valaistus herättää kiinnostusta
myös ulkopaikkakuntalaisissa tutustua kuntaan.
Metsäpeuran pelastus

SUOMEN
15.4.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
METS.LIITON
ry
edistäminen
KAINUUN PIIRI RY
Hanke kohdistuu kainuulaisiin kyliin, niissä toimiviin luontomatkailuyrityksiin ja alueella asuvan metsäpeuran suojeluun. Hankkeessa kaikki edellä mainitut ovat
hyödynsaajina. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) suojelutarvettaj ja sen hyödyntämistä luontomatkailukohteena. Samalla
parannetaan luontomatkailuyritysten tuotepalettia ja kannattavuutta, mikä heijastuu kylillä asuvien ihmisten hyvinvointina. Hankkeessa järjestetään kansainvälinen
metsäpeuraseminaari, osallistutaan luontomatkailutuotteiden kehittämiseen ja tehdään tunnetuksi metsäpeuran suojelun lisäämistarvetta sekä sen liittymistä
suurpetopolitiikkaan. Lisäksi saadaan Suomen Metsäpeura ry:n toiminta käyntiin näyttävästi sekä kansainvälistä mainetta lisää Kainuulle ja Suomelle metsäpeuran
suojelun myötä.
EKOLOGISTA ASUMISTA MARJAMÄESSÄ
MARJAMÄEN
20.4.2011
Oulujärvi LEADER ry
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
ENERGIA-JA
peruspalvelut
VESIOSUUSKUNTA
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Toimenpide
Hankekuvaus
Hankkeessa selvitetään osuuskuntaan kuuluvien talouksien nykyiset ja kartoitetaan tulevat energian hankinta- ja käyttötavat sekä -kustannukset. Lisäksi tutkitaan
talouksien vesitalous ja sen kustannukset, jätevesijärjestelmät sekä niiden kustannukset ja menetelmät, jotka kyseiselle alueelle ovat taloudellisesti ja ekologisesti järkevät
toteuttaa. Tämä hanke antaa mahdollisuudet Suomessa toteutettaville edellä mainituille toimenpiteille. Samantapaisia kohteita, jotka tarvitsevat edellä mainittuja
toimenpiteitä on lukemattomia. Hankkeen tavoitteena on löytää yhteiset ratkaisut yllä mainittujen toimenpiteiden löytämiseksi. Osuuskunta pyrkii saneerausrakentamisen
pilottikohteeksi, tavoitteena mahdollisimman ekologisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen saneerausrakentamisessa.
Kehittyvien Kalavesien Kainuu (KKK) METSÄHALLITUS,
21.4.2011
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
esiselvityshanke
POHJANMAAN
LUONTOPAL
Hankkeen tavoitteena on tehdä Metsähallituksen kalavesien hoitoon ja matkailulliseen hyödyntämiseen toimintaohjelma, jonka toimenpiteet on sovellettavissa yleisesti
laajemminkin Kainuun vesille ja muualle Suomeen. Hankkeessa tarkastellaan Metsähallituksen hallinnassa Kainuun alueella olevien vesien kalastuksellista nykytilaa,
tehdään toimintaympäristön ja sidosryhmien analysointi sekä määritellään tulevaisuuuden tavoitetila laadittavaan toimintaohjelmaan. Toimintaohjelmassa tarkastellaan
kalastuskohteiden vetovoimaisuutta ja latua sekä matkailun, että paikallisen virkistyskäytön näkökulmasta, sekä määritellään lähitulevaisuuden keinot, joilla
kalastuskohteita viedään eteenpäin Kainuun alueella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat pääasiassa kalastuksen harrastajat, matkailukalastajat sekä
kalastukseen liittyviä matkailu- ja ohjelmapalveluja tuottavat yrittäjät. Hankkeen tuloksena syntyy aihioita paikallisille kehitys- ja investointitarpeille, joiden pohjalta
esiselvityshankkeessa tehdään projeksihakemus toimintaohjelman toteuttamiseen.
Savirannan kiinteistöjen kattoremontti
SAVIRANNAN
26.5.2011
Oulujärvi LEADER ry
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄSEURA RY.
Kyläseuran omistamaan entiseen koulu- ja ulkorakennukseen vaihdetaan uudet aaltokuviopellit vanhojen ja vuotavien tiilikatteiden tilalle.
Napiksen keittiö toimivaksi
SOTKAMON
24.8.2011
Elävä Kainuu LEADER
313 Matkailuelinkeinojen kehittäminen
NUORISOSEURA
ry
SÄÄTIÖ
Sotkamon nuorisoseurasäätiön omistaman Naapurivaaran huvikeskuksen keittiön seinien ja lattian uusiminen, ilmastoinnin parantaminen sekä kahvilan tiskin uusiminen.
Tavoitteena on saada nykyaikainen ja toimiva keittiö sekä asianmukainen ja hygieenisesti helppohoitoisempi kahvilan tiski. Parannusten avulla palvellaan Sotkamoon
tulevia matkailijoita ja Naapurivaaran asiakkaita toimivissa ja ergonomisesti hyvissä tiloissa. Tuloksena on viihtyvät työntekijät ja tyytyväiset asiakkaat. Hanke hyödyntää
erityisesti matkailualan ohjelmapalveluna matkailualan yrittäjiä.
Mehiläistalouden
MAA- JA
26.8.2011
Elävä Kainuu LEADER
124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan
kehittämishankkeen esiselvityshanke Kainuuseen
ELINTARVIKETALOUD
ry
sekä metsätalouden uusien tuotteiden ,
EN TUTKIMU
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi
Mehiläistalous on Kainuussa taantuva elinkeino, vaikka alueen hunajan kysyntä on merkittävästi suurempi kuin tarjonta. Mehiläisalalla on ongelmia kaikkialla maailmassa.
Tässä esiselvityshankkeessa rakennetaan yhteistyössä partnereiden kanssa kansainvälinen mehiläisalan Leader-hanke ja tutustutaan tarjolla oleviin kansainvälisiin
partnereihin. Pohjana on ranskalaisen LAG Pays-Voironnaisin tekemä aloite hankeyhteistyöstä. Esiselvityshankkeella etsitään ja sitoutetaan paikallisia toimijoita
hankkeeseen.
Runon ja Rajan Lentiira -esiselvityshanke
LENTIIRAN
6.9.2011
Elävä Kainuu LEADER
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen
KYLÄYHDISTYS RY
ry
Runon ja Rajan Lentiira -esiselvityshankkeessa selvitetään mahdollista koulun ostoa kyläläisten kokoontumis-, palvelu-, tapahtuma- ja monitoimitilaksi. Selvitetään myös
koulun remontointitarpeet ja lämmistysjärjestelmä. Tehdään mahdollisimman kattavaa palvelukartoituskyselyä ja selvitetään myös palvelujen tuottamismahdollisuutta
kylällä järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Tutkitaan Lentiiran matkailulliset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.
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SUOMUSSALMEN
2.12.2011
Elävä Kainuu LEADER
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja
KUNTA
ry
edistäminen
Esiselvityshanke kartoittaa Suomussalmen Kuivajärvellä sijaitsevan vienankarjalaista kulttuuriperinnettä edustavan Domnan Pirtin toiminnan kehittämiseen suuntaavan
hankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Esiselvityksen aikana Domnan Pirtille tehdään kuntotarkastus, sovitaan talon käytöstä ja mahdollisista kunnostustoimista, etsitään
rahoitusvaihtoehtoja tulevaa hanketta silmällä pitäen, laaditaan hankehakemus sekä perustetaan yhdistys Pirtin toimintaa ylläpitämään. Esiselvityshankkeen tuloksena on
varsinainen hankehakemus, mikä puolestaan edistää Pirtin toiminnan kehittämistä.
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