












VERKOSTOT, JOIDEN 

KEHITTÄMISEEN 

PANOSTETAAN SEURAAVAKSI TARKOITUS JA TAVOITE 2022-2027 KONKREETTISET KEINOT JA VÄLINEET TULOKSET, MITTARIT JA ARVIOINTI VERKOSTOON MUKAAN PYYDETTÄVIÄ 

YLEINEN

Kuntien 

kehittämisvastaavat/kuntatapa

amiset, toiminta jo käynnissä

Tiedon vaihto Norsun ja kuntien välillä, 

yhteisten tavoitteiden määrittely, 

toiminnan seuranta ja arviointi, kuntien 

yhteisten kehittämistarpeiden pohdinta.

Tapaamiset kaksi kertaa vuodessa Teamsin 

kautta, tarvittaessa useammin, Norsu laatii 

asialistan, tapaamisen yhteydessä sovitaan 

seuraavan tapaamisen aiheet.

Tapaamisten toteutuminen 2 krt/vuosi, 

osallistujilta kerätään joka tapaamiskerralla 

kokemukset tapaamisen hyödyllisyydestä 

ja kehittämistoiveet, tavoitteena on, että 

tapaamiset tukevat Norsun strategian 

toteuttamista ja toiminnan kehittämistä

Kunnat määrittelevät omalta taholtaan 

henkilöt, joiden mukana olo verkostossa on 

tarpeellista.

Vihreän kehityksen verkosto, 

uusi verkosto

Löytää keinoja, miten Leader-toiminnalla 

voidaan tukea kestävää kehitystä ja 

ilmastotavoitteita. Ajankohtaisen tiedon 

saaminen. 

Tapaamiset kaksi kertaa vuodessa Teamsin 

kautta, tarvittaessa useammin, mahdolliset 

tutustumiskäynnit ja opintomatkat

Pilottikokeilut alueella, kestävää kehitystä 

tukevia hankkeita enemmän, pohditaan 

verkoston kanssa mitä muuta

Pohditaan verkoston kanssa yhteistyössä

UUDISTUVA KOTISEUTU

Kuntien järjestöyhdyshenkilöt, 

uusi verkosto

Tiedon vaihto  (rahoitusmahdollisuudet, 

yhdistysten kehittämistarpeet), 

tapahtumien, koulutusten ja hankkeiden 

ideointi

Tapaamiset väh. 2 krt/v (Teams), 

ensimmäisellä kerralla sovitaan tavoitteet 

ja työtavat

Tieto Norsusta lisääntyy, uudet yhdistykset 

hakijoina (lkm, mm. harraste- ja 

soteyhdistykset),  ryhmän 

osallistumisaktiivisuus, ryhmän itsearviointi

Tarkistetaan vuosittain henkilövaihdokset, 

kutsuttavia esim. hankkeiden vetäjät ja 

maakunnalliset toimijat (sovitaan yhdessä)

Yhteisö-työryhmä, toiminta 

käynnistymässä

Vahvistaa yhdistysnäkökulmaa strategian 

Uudistuva kotiseutu-teemassa, vastata 

kentän ajankohtaisiin tarpeisiin

Teams-tapaamiset, strategialuonnoksien 

kommentointi, strategian etenemisen 

seuranta, Norsun omien hankkeiden ja 

teemahakujen ideointi

Teeman vaikuttavuus kasvaa ja  mittarit 

saavutetaan (mittareina esim. 

yhteistyöhankkeet, omat hankkeet), 

ryhmän itsearviointi ohjelmakauden eri 

vaiheissa

Nyt mukana kylä-, kotiseutu-, sote-, lintu- ja 

maakunnallinen kyläyhdistys. Mukaan 

pyydettäviä esim. urheilu-, moottoriurheilu- 

ja metsästyseurat ja kulttuurialan 

yhdistykset. 

Monipalvelukeskus-

teemaryhmä, toiminta 

käynnistymässä

Vertaistuen ja tiedon jakaminen, yhteisten 

kehittämistarpeiden kartoittaminen, 

tavoitteena viedä eteenpäin 

kehittämistyötä ruohonjuuritasolla saada 

toiminnasta itseohjautuvaa, ryhmä sopii 

tarkemmin verkoston tavoitteet 

Teams-tapaamiset ja face-to-face, ryhmän 

kanssa sovitaan työtavat ja kokoonpano, 

yhteistyö kylämatkailu teemaryhmän 

kanssa, yhteiset koulutukset ja vierailut

Toimijoiden osaaminen kasvaa, uudet 

kumppanuudet, uudet palvelut, 

yhteishankkeet, ryhmän itsearviointi ja 

osallistumisaktiivisuus

Verkostoa laajennetaan esim. sote-

yhdistyksillä ja turvallisuustoimijoilla 

(pelastuslaitos, MPK, SPEK, SPR, Vapepa), 

verkoston laajentaminen yli Leader-

alueiden, kuntien turvallisuusvastaavat  

KEHITTYVÄ MATKAILU

Matkailu-työryhmä, toiminta 

käynnistymässä

Saada matkailutoimijoiden näkökulmaa 

strategian Kehittyvä matkailu -teeman 

sisältöön ja toteuttamiseen, tavoitteena 

vastata kentän ajankohtaisiin tarpeisiin

Teams-tapaamiset, strategialuonnoksen 

kommentointi, strategian etenemisen 

seuranta, Norsun omien hankkeiden ja 

teemahakujen ideointi

Teeman vaikuttavuus kasvaa ja mittarit 

saavutetaan (mittareina esim. 

matkailuhankkeiden ja yritysryhmä-

hankkeiden llm), ryhmän itsearviointi 

ohjelmakauden eri vaiheissa

Kalastusmatkailua tekevät tahot, Hoijakka 

Oy:n Maija Piippo (Oulunsalon Varjakka, 

opinnäytetyö Liminkaan), kuntien 

matkailuhankkeiden vetäjät, muut 

asiantuntijat

Kylämatkailu-teemaryhmä, 

uusi verkosto

Vertaistuen ja tiedon jakaminen, yhteisten 

kehittämistarpeiden kartoittaminen, 

tavoitteena viedä eteenpäin 

kehittämistyötä ruohonjuuritasolla, saada 

toiminnasta itseohjautuvaa, ryhmä sopii 

tarkemmin verkoston tavoitteet

Teams-tapaamiset ja face-to-face, ryhmän 

kanssa sovitaan työtavat ja kokoonpano, 

yhteistyö monipalvelukeskus teemaryhmän 

kanssa, yhteiset koulutukset ja vierailut

Toimijoiden osaaminen kasvaa, uudet 

kumppanuudet, uudet matkailupalvelut, 

yhteishankkeet, ryhmän itsearviointi ja 

osallistumisaktiivisuus

Ryhmään kutsutaan mukaan esim. reitistö-

toimijoita ja yhteistyöstä kiinnostuneita 

yrittäjiä, verkostoa laajennetaan yli Leader-

ryhmän rajojen

PALVELEVA YRITTÄJYYS 

Yritys-työryhmä, toiminta 

käynnistymässä

Työryhmä on mukana strategian Palveleva 

yrittäjyys -teeman sisällöntuottamisessa. 

Tavoitteena on tiedostaa alueen yrittäjien 

tarpeet ja miettiä, miten Norsu pystyisi 

vastaamaan niihin.

Työryhmä saa strategialuonnoksia 

kommentoitavaksi. Tapaamisia järjestetään 

tarvittaessa, ainakin yksi syksyllä 2021 ja 

toinen vuoden 2023 alussa, kun uusi 

ohjelmakausi käynnistyy.

Työryhmä arvioi, miten hyvin Norsun 

rahoitusvälineet ja rahoituslinjaukset 

vastaavat yrittäjien tarpeisiin ja miten 

Palveleva yrittäjyys -teeman toteutus 

etenee.

Tarvitaanko strategian valmistumisen 

jälkeen enää tätä erillistä työryhmää vai 

korvaako kuntien elinkeinovastaavien ja 

yrittäjäjärjestöjen verkosto tämän?

Kuntien elinkeinovastaavat ja 

paikalliset yrittäjäjärjestöt, uusi 

verkosto

Tiedottaa yritystuista ja 

rahoituslinjauksista, muodostaa yhteistä 

kuvaa alueen mikroyrittäjien ja 

elinkeinokentän tarpeista. Kehittää Norsun 

yrityksille suunnattuja palveluja.

Säännölliset etätapaamiset kerran 

vuodessa.

Tietämys yritystuista kasvaa, 

yritystukihakemukset lisääntyvät, Norsun 

palvelut vastaavat paremmin yritysten 

tarpeisiin.

Käydään ensimmäisessä tapaamisessa läpi 

kutsulista ja laajennetaan sitä tarvittaessa.

OSALLISTUVAT NUORET

Nuorten yrittäjyyskasvattajat, 

toiminta jo käynnissä

Nuorten yrittäjyyden edistäminen ja 

tukeminen

yhteiset tapaamiset, koulutukset nuorillle, 

Nuoriso Leader -tietouden lisääminen

toteutuneet tapaamiset ja koulutukset; 

nuorten yritysten määrä; NL-tietämyksen 

lisääntyminen; NL ja esim kesätyösetelin 

selkeämpi yhteensovittelu

kartoitetaan muita nuorten yrittäjyyttä 

tukevia tahoja

Oppilaitosyhteistyö, toiminta 

jo käynnissä

Toimiva yhteistyö, jonka avulla tavoitetaan 

suurin osa alueen nuorista 

kouluvierailut, yhteiset tapahtumat, 

Nuoriso Leader -tietouden lisääminen 

toteutuneet tapaamiset; NL-hankkeiden 

määrä; NL-tietämyksen lisääntyminen 

Voisivatko oppilaitokset nimetä 

yhteyshenkilön/henkilöt

KV-yhteistyö yli sektorirajojen, 

uusi verkosto

eri sektoreiden yhteistyön kehittäminen yhteiset kv-hankkeet, 

kotikansainvälistymisen lisääminen 

uudet yhteistyökumppanit eri sektoreilta; 

kotikansainvälistymisen vahvistuminen 

kartoitetaan muita nuorten kv-toimintaa 

toteuttavia/suunnittelevia tahoja

Nuorten kanssa 

työskentelevät, toiminta jo 

käynnissä

alueellisen yhteistyön vahvistaminen, 

osaamisen kehittäminen 

yhteiset tapaamiset ja koulutukset toteutuneet tapaamiset ja koulutukset; 

toteutunut yhteistyö; lisääntynyt 

osaaminen 

seurakunnat, harratustoiminnan vetäjät 

Vaikuttajanuoret, toiminta jo 

käynnissä

nuorten osallistumisen vahvistaminen tapaamiset, infotilaisuudet, Nuoriso Leader -

tietouden lisääminen ; nuorten 

osallistumisen vahvistaminen

toteutuneet tilaisuudet; nuorten 

osallistumisen lisääntyminen ja 

monipuolistuminen Norsun kautta 

maakunnallinen yhteistyö? 

"erilaiset nuorten sekmentit", 

uusi verkosto

toiminnan kehittäminen paremmin 

erilaisessa asemassa olevien nuorten 

tavoittamiseksi ja osallistamiseksi

tietouden lisääminen, tarpeiden 

kartoittaminen; osallistumisen 

mahdollistavat vaikuttamisen kanavat; 

mahdollisten uusien palvelujen 

kehittäminen

uudet toimintamallit; "uusien nuorten 

sekmenttien" osallistuminen 

kartoitetaan muita tahoja, jotka 

työskentelevät eri kohderyhmien kanssa
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