VUOSIRAPORTTI 2014

Nouseva Rannikkoseutu ry

2

Yhteenveto

NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014
(käytettävissä olleet resurssit 5 htv)



Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia 877
henkilöä



Järjestetty yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia 17 kpl, joissa osallistujia n. 616
henkilöä



Käynnistetty uusia hankkeita 55 kpl, joista nuorten hankkeita 15 kpl



Hankkeiden myötä alueelle on syntynyt:


uusia yrityksiä 3 kpl, joista naisten perustamia yrityksiä 2 kpl



uusia työpaikkoja 5 kpl



Valmisteltu Maaseuturahaston osalta maksuhakemuksia 43 kpl ja muutoshakemuksia 13 kpl. KyläLeaderin sekä Yhteisö– ja NuorisoLeaderin maksuhakemuksia 50 kpl



Tehty valmiiksi kehittämisstrategia Elinvoimaa paikallisuudesta 2014-2020



YHTEISÖhautomo-hankkeen toteuttaminen yhdessä muiden PohjoisPohjanmaan Leader-ryhmien kanssa
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Taustaa
Nouseva Rannikkoseutu ry on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toteuttaa MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2014 ja Suomen elinkeinokalatalouden ohjelmaa 2007-2014 LEADER-periaattein. LEADERin kantavia ajatuksia ovat, alhaalta ylöspäin periaate, uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, resurssien kokoaminen verkostoitumalla, kestävä kehitys, kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö.
Nouseva Rannikkoseutu ry toteuttaa ohjelmia myöntämällä hanketukea ja yritystukea. Lisäksi
toimintaryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheessa. Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus ja
Norsun toimiston henkilökunta. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa
oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen.

1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjasivat Leader-periaatteet, Nouseva Rannikkoseutu
ry:n Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuusohjelma ja Perämeren rannikon kalatalousohjelma
sekä Yhteisö- ja NuorisoLeader -ohjeistus. Strateginen ohjelmatyö merkitsi käytännössä sitä,
että osa alueelta esitetyistä hankkeista jäi ilman rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden oli oltava järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja kestäviä. Lisäarvon tuottaminen sekä niiden vastuutahoille että koko alueelle oli kehittämistyön ydintavoite. Vuonna 2014 Nouseva Rannikkoseutu
ry:n hallitus käsitteli yhteensä 55 hankehakemusta, joista Maaseuturahastosta rahoitusta hakevia hankkeita oli yhteensä 7 kpl ja YhteisöLeaderista sekä NuorisoLeaderista 48 kpl. Hallitus teki myönteisen rahoitusesityksen/-päätöksen noin 76 %:iin esitetyistä hankehakemuksista. Kalatalousryhmä käsitteli elinkeinokalatalous hankkeita 15 kpl. (taulukko 1)

1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421
Nousevan Rannikkoseudun Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan
hankkeita, jotka edistävät alueen ihmisten taloudellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Vertaamalla Nousevan Rannikkoseudun kehittämisohjelman tavoitteita Manner-Suomen
maaseutuohjelman toimintalinjoihin voidaan todeta linja kolmosen elinkeinotoiminnan monipuolistamisen ja elämän laadun nousevan ohjelman painopisteeksi. Tämä painopiste näkyy
selkeästi toteutettavissa ja osarahoitettavissa toimenpiteissä ja hankkeissa.
Vuonna 2014 Nouseva Rannikkoseutu ry:ssä linjasta 3 rahoitettiin 7 kpl maaseutualueiden
elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen liittyviä hankkeita. Linjasta
4 ja 2 ei rahoitettu yhtään hanketta. (taulukko 2)

1.2. Maksatushakemusten valmistelu
Nouseva Rannikkoseutu ry valmisteli vuonna 2014 Maaseuturahastosta rahoitusta saaneiden hankkeiden maksuhakemusia yhteensä 43 kpl ja muutoshakemuksia 13 kpl. Yhteisö- ja
NuorisoLeaderin osalta maksatuksia käsiteltiin yhteensä 50 kpl. Nouseva Rannikkoseutu ry:n
hallinnoimien hankkeiden osalta tehtiin 9 kpl maksuhakemuksia ja 8 kpl muutoshakemuksia.
Elinkeinokalatalouden maksuhakemukset käsiteltiin Kainuun ELY-keskuksessa. (taulukko 3)
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Taulukko 1: Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen käsittelemät hankkeet vuonna 2014.

Hankkeet

Hakemuksia
yhteensä
(kpl)

Myönteinen
päätös
(kpl)

Kielteinen
päätös tai
pöydälle
(kpl)

Siirretty
muille
rahoittajille
(kpl)

Hakija
perunut
hakemuksen
(kpl)

Yritystuet (Leader)

6

6

-

-

-

Hanketuet (Leader)

1

1

-

-

-

Erityisympäristötuki

-

-

-

-

-

Elinkeinokalatalous
(EKTR)

15

13

1

-

1

Yhteisö– ja
NuorisoLeader
(kansallinen
rahoitus)

48

35

13

-

-

Yhteensä

70

55

14

0

1

Taulukko 2: Nouseva Rannikkoseutu ry:n rahoittamat hankkeet (linjat 3 ja 4) vuonna 2014.
Linja 3, Toimenpide 413

Hankkeet (kpl)

Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

311

-

Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen

312

6

Matkailuelinkeinojen edistäminen

313

-

Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

321

1

Kylien kunnostus ja kehittäminen

322

-

Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

323

-

Koulutus ja tiedotus

331

-

421

-

Linja 4, Toimenpide 421
Alueiden välinen yhteistyö
YHTEENSÄ
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Taulukko 3: Nouseva Rannikkoseutu ry:n valmistelemat maksatushakemukset vuonna 2014.
Hankkeet

Maksatushakemuksia
yhteensä (kpl)

Muutoshakemuksia
Yhteensä (kpl)

Yritystuet (Leader)

29

10

Hanketuet (Leader)

14

3

Yhteisö– ja NuorisoLeader
(kansallinen rahoitus)

50

-

Omat hankkeet

9

8

Yhteensä

102

21
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1.3. Toimenpide 431
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Nouseva Rannikkoseutu ry:lle toimintarahaa
hallinnon ”pyörittämiseen” ja aktivointiin 857 700 euroa vuosille 2007-2015. Vuosittainen toimintaraha on suhteutettu ryhmän vuoden kokonaiskehykseen. Vuositasolla Nousevan Rannikkoseudun hallintoon on käytettävissä n. 95 000 euroa. Ko. summa ei kata toiminnan kuluja, joten toiminnanjohtaja on myynyt työaikaansa myös muihin Nouseva Rannikkoseutu ry:n
hallinnoimiin strategisiin hankkeisiin.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen toimesta ”Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuus” –
kehittämisohjelman strategiaa terävöitettiin. Ohjelman toimenpiteet typistyivät yhdeksästä
neljään kokonaisuuteen 1) yrittäjyys, 2) matkailu (kulttuuri), 3) bioenergia ja 4) maaseutu ympäristö ja kylätoiminta (vapaa-aika). Maaseuturahastosta rahoitettavien hankkeiden tulee siis
edistää jotakin edellä mainittua toimenpidekokonaisuutta.

1.3.1. Hanke-esimerkkinä Kotiseutukeskuksen energiahanke
Vihannin Kotiseutuyhdistys ry toimii Raahessa entisen Vihannin kunnan alueella. Kirkkojärven rannassa sijaitsee yhdistyksen omistuksessa oleva kotiseutukeskus, jonka tiloja yhdistys
vuokraa ulkopuolisille erilaisiin aktiviteetteihin sekä lyhytaikaiseen majoitukseen. Historiallisesti arvokkaita rakennuksia on siirretty kotiseutukeskukseen 1980-luvulta lähtien. Aktiivisessa ympärivuotisessa käytössä on kolme rakennusta Hietalankantti, Ukko-Pekka ja Uhtuankantti, joiden pääasiallinen lämmitys on suora sähkö. Talvikausina rakennuksia lämmitetään
puulla. Lisälämmitystä ja yhdistyksen muutakin toimintaa pyöritetään pääosin talkoovoimin.
Kotiseutukeskuksen energiahankkeessa Hietalankantin, Ukko-Pekan ja Uhtuankantin lämmitysmuoto muutettiin sähkölämmityksestä maalämpöön. Lisäksi hankkeessa tehtiin rakennuksiin pienimuotoisia muutostöitä ja alueelle rakennettiin murtohälytysjärjestelmä.
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1.4. EKTR, Elinkeinokalatalous: linja 4
Perämeren rannikon kalatalousohjelmassa toteutettaville toimenpiteille on asetettu kolme
tavoitetta, joiden toteuttamiseen ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee tähdätä
1)
kalastuksen kannattavuuden parantamiseen,
2)
kalastusmatkailun kehittämiseen ja
3)
sivutoimisen kalastuksen kehittämiseen.

1.4.1. Hanke-esimerkkinä Hailuodon haukipäivät - kalannahat talteen
Hailuoto-seuran hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi vähän arvostettua,
mutta erinomaista ja monikäyttöistä haukea. Merihaukipäivillä esitellään mm. hauen pyyntiä,
käsittelyä ja valmistusta. Toisena tavoitteena on esitellä hauen ja muiden kalojen nahan käyttöä ja kalannahka tuotteita. Hankkeen järjestämällä Hauen nahkakurssilla opetellaan hauen
parkitsemista. Tavoitteena on, että kurssin myötä hailuotolaiset saisivat kipinän kalannahka
tuotteiden valmistamiseen.

1.5. Yhteisö– ja NuorisoLeader (ent. KyläLeader) (kansallinen rahoitus)
EU hankkeiden hallinnointi on ollut ruohonjuuritason toimijoiden näkökulmasta kohtuuttoman
vaikeaa ja byrokraattista. Lakiin kirjatut hanketuen myöntämisen rajoitukset ovat rajanneet
käytännössä tuen piiristä pois pienet hankkeet. Nouseva Rannikkoseutu ry:n toteuttamien
Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen, Kylissä on voimaa ja Yhteisöhautomo –hankkeiden
kokemusten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että pienten hankkeiden toteuttamiseen on
kentällä tarvetta. Tähän tarpeeseen Nouseva Rannikkoseutu ry on vastannut kehittämällä
alueelleen uuden kansallisella rahoituksella toteutettavan aikaisemmin KyläLeader ja nykyisin
Yhteisö- ja NuorisoLeader rahoitusvälineet.
Pienimuotoisia hankkeita on voinut hakea Nouseva Rannikkoseutu ry:stä syksystä 2010
lähtien. Hankehaku on ollut kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Vuonna 2014
sääntöjä muutettiin niin, että pienten hankkeiden haku on jatkuva. Hankkeisiin voi saada
tukea 100 - 500 €. Pienten hankkeiden tavoitteena on käynnistää kylille uutta toimintaa ja
saada kyläläiset, erityisesti nuoret mukaan paikalliseen kehittämistyöhön. Rahoitus on
tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa hankekokemusta. Hankkeiden
teema on vapaa. Se voi liittyä esim. kylätapahtumien tai opintoretkien järjestämiseen tai olla
pieni yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti.
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1.5.1. Hanke-esimerkkejä
1.5.1.1. Nuorten toiminnan tukemiseen liittyvät hankkeet
Kunta ja
hankkeen nimi

Hankkeen toteuttaja

Avustus

Lyhyt hankekuvaus

Liminka, Luontopalvelu
Viiksitimali

4H-yritys, Luontopalvelu Viiksitimali

500,00 €

4H-yrityksen perustaminen. Yritys
vuokraa Liminganlahdella kanootteja
ja maastopyöriä.

Tyrnävä, Näppärälle
kamera

4H-yritys, Juhlapalvelu Näppärä

500,00 €

Nuorten ryhmä, nuorisotoimen leffapiiri

360,00 €

Opintomatkan järjestäminen Ouluun.
Teatteritoimintaan ja kulttuuritalo
Valveeseen tutustuminen.

500,00 €

Perustetaan kaikkien tuposlaisten
liikuntavälinelainaamo, joka on auki
5-7 päivänä viikossa.

Siikajoki, KuRe kulttuuriretki

Liminka, Liikuntavälinelainaamo

Nuorten ryhmä, Tupoksen lasten- ja
nuortentalon talotoimikunta

4H-yrityksen perustaminen lastenjuhlien järjestämiseen. Yrityksestä
voi tilata tarjoilun, kuvauksen, leikkimisen ja siivouksen.

1.5.1.2. Uusien toimijoiden tukemiseen liittyvät hankkeet
Kunta ja
hankkeen nimi
Tyrnävä, Korpifestarit

Tyrnävä, Pottuhalliprojekti

Hailuoto, Luovon kesäkirppis

Pyhäjoki, HaKi:n syysvaellus

Pyhäjoki, Frisbeegolfia

Hankkeen toteuttaja

Avustus

Röön Rannan Teatteriyhdistys ry

500,00 €

4 aikuisen ryhmä,
Tyrnävä

500,00 €

Hailuodon 4Hyhdistys ry

500,00 €

Hanhikiven Kiertäjät
ry

500,00 €

Pyhäjoen Frisbeeseura ry

500,00 €

Lyhyt hankekuvaus
Järjestetään monikulttuurinen viikonloppu, jonka esiintyjät kootaan paikallisista osaajista. Tavoitteena on
nostaa tyrnäväläistä kulttuuriprofiilia.
Nykytaiteen näyttelyn järjestäminen
perunahallissa. Nykytaiteen tutuksi
tekeminen ihmisille matalan kynnyksen gallerian keinoin.
Järjestetään itsepalvelukirpputori
Hailuodon vanhalla kyläkaupalla.
Kirpputori työllistää 1-2 hailuotolaista
nuorta.
Järjestetään nuorille lippukunnan
johtajille unohtumaton vaelluskokemus, joka kannustaa heitä jatkamaan harrastuksen parissa.
Pyhäjoen 14 koriselle radalle hankitaan 12 heittoalustaa.
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2. NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

2.1. Hallitus ja kalatalousryhmä
Nouseva Rannikkoseutu ry on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka ylin päättävä elin on vuosikokous. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.4.2014 Lumijoella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lumijoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sirkka Kyrö. Vuosikokous käsitteli
sääntöjen määräämät asiat. Hyväksyi raportin vuodelta 2013 ja käsitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi vahvistettiin talousarvio
vuodelle 2014. Tilintarkastajaksi valittiin HTM Jussi Pahkala ja toiminnantarkastajaksi Liisa
Hiltunen. Varatilintarkastajaksi valittiin HTM Anne Karppinen-Salonpää ja varatoiminnantarkastajaksi Kaisu Tuomi.
Leader-ryhmän hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Hallitus käsitteli hankehakemuksia, ohjasi toimintaryhmän strategista toimintaa ja valmistautui uuteen ohjelmakauteen
yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Hallituksen jäsenet toimivat myös tiedottajina ja aktivaattoreina sekä alueidensa toimijoiden ja Leader-ryhmän yhteyshenkilöinä. Hallituksen kokoonpano
vuonna 2014 on esitetty taulukossa 4.
Nouseva Rannikkoseutu ry hallinnoi myös Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa. Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseksi Nouseva Rannikkoseutu ry:n yhteyteen on
perustettu kalatalousryhmä. Kalatalousryhmässä on jäseniä mukana olevista Leader-ryhmistä,
kuntien edustajia, yksi varsinainen jäsen Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksesta ja kalatalouden, matkailun ja muun elinkeinotoiminnan edustajia. Kalatalousryhmän tehtävänä on käsitellä kaikki Perämeren rannikon kalatalousohjelmasta rahoitusta hakevat hankehakemukset ja
antaa niistä lausunnot Kainuun ELY-keskukseen. Kalatalousryhmä kokoontui vuoden 2014
aikana neljä kertaa, yksi kokouksista oli puhelinkokous.

Taulukko 4. Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2014.
Jäsenet

Varajäsenet

14

14

Miehet

7

7

Naiset

7

7

Nuoret (jos tiedossa)

1

1

Paikallinen julkinen hallinto (lukumäärä)

5

5

Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, suuret yritykset) (lukumäärä)

5

5

Maaseudun asukkaat (lukumäärä)

4

4

Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei)

kyllä

Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei)

kyllä

Hallituksen koko (lukumäärät)

Kolmikanta (ohjelma-asiakirja luku 5.3.4)
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2.2. Toimisto ja taloushallinto
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimisto sijaitsee maantieteellisesti toiminta-alueen keskellä,
liikenteellisesti hyvällä paikalla Ruukin kylässä Siikajoella. Yhdistyksen taloushallinto on ulkoistettu ja sitä hoitaa tilitoimisto Simo Salonen Oy.
Nousevan Rannikkoseutu ry:n toimihenkilöt:
toiminnanjohtaja
Soila Haapsaari
taloussuunnittelija
Riikka Hautala
hankeaktivaattori
Nina Kurunlahti
hankesihteeri
Harri Kontio
kala-aktivaattori
Risto Tolonen

15.8.2005 alkaen
1.11.2011 alkaen
7.1.2009-31.3.2011 ja 1.7.201113.8.201216.4.2012-

Toiminnanjohtaja Soila Haapsaari vastasi Nouseva Rannikkoseutu ry:n strategisesta kehittämisestä. Hänen tehtäviin kuuluivat taloushallintoon liittyvät asiat, tiedottaminen, hankeaktivointi, hankkeiden valmistelu, kouluttaminen, sidosryhmä yhteistyö ja sihteerin tehtävät hallituksen kokouksissa. Taloussuunnittelija Riikka Hautalan vastuualueina olivat taloushallinto,
hankkeiden ja maksatushakemusten valmistelut. Nina Kurunlahti toimi hankeaktivaattorina
Yhteisöhautomo -hankkeessa. Hänen työtehtäviinsä kuuluivat mm. toiminnan aktivointi sekä
koulutusten ja opintoretkien toteuttaminen. Harri Kontio työskenteli luonto- ja kalastusmatkailuhankkeessa. Risto Tolonen vastasi elinkeinokalatalouden hankeaktivoinnista.

2.3. Jäsenistö
Nouseva Rannikkoseutu ry lähetti vuonna 2014 jäsenilleen kevättiedotteen. Yhdistyksellä oli
maksavia jäseniä 149 kpl (taulukko 5).

Taulukko 5. Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsenet vuonna 2014.
Jäsenet
naisten lukumäärä

35 kpl

miesten lukumäärä

45 kpl

henkilöjäsenet yhteensä

80 kpl

yritysten lukumäärä

4 kpl

yhteisöjäsenten lukumäärä

57 kpl

kuntajäsenten lukumäärä

8 kpl

kaikki yhteensä

149 kpl
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2.4. Toiminnan rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Nouseva Rannikkoseutu ry:lle Maaseutuohjelman toteuttamiseen rahoitusta 4 287 600 € vuosille 2007-2013, josta hallinnon osuus on
857 700 €. Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoitusta Perämeren rannikon
kalatalousohjelman toteuttamiseen 1 344 000 € vuosille 2008-2013. Nouseva Rannikkoseutu ry:n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna 2014 on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6: Nouseva Rannikkoseutu ry:n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna 2014 .

Taulukko ei sisällä yhdistyksen hallintorahaa.
Toimenpide

EU + Valtio

kunnat

yhteensä

linja 1

-

-

-

linja 3

67 700 €

16 925 €

84 625 €

linja 4

-

-

-

EKTR

200 000 €

24 000 €

Yhteensä

267 700 €

40 925 €

224 00 €
308 625€

2.5. Yhdistyksen omat strategiset hankkeet
2.5.1. Yhteisöhautomo-hanke
Nouseva Rannikkoseutu ry on jatkanut YHTEISÖhautomo-hanketta vuonna 2014
(hankeaktivaattorin työpanos 1 htv). Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. YHTEISÖhautomo
-hanke on viiden Pohjois-Pohjanmaalla toimivan Leader-ryhmän yhteinen kylien ja kylätoiminnan kehittämishanke.
Viimeisenä vuotena hankkeen toiminnan pääpaino oli aloitettujen toimenpiteiden loppuun
saattamisessa ja yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistamisessa. Tätä kautta saatiin luotua
mm. uusia yhteistyöverkostoja, kuten Alpuan (Raahe) ja Lentiiran (Kuhmo) välinen ystävyyskylätoiminta. Kylien ylimaakunnalliseen yhteistyöhön liittyen valmistui myös Anne Huotarin
(Oulun yliopisto) pro gradu –tutkielma.
Yhteisvoimin jatkettiin myös uusien hankeaihioiden ideointia. Tyrnävän kylä- ja yhdistystoimijoiden yhteiset tapaamiset poikivat mm. päätöksen kunnostaa Temmeksellä sijaitseva kotiseutupolku. Siikajoella on Vihannin kylien Kinttupolku-hankkeen innoittamana ideoitu vastaavantyyppistä koko kunnan kattavaa Pirtureitistöä. Siikajoella sijaitseva Kreivinsaari saatiin 3.
sektorin yleishyödylliseen käyttöön ja hankeaihioiden suunnittelu pääsi alkuun.
Kyläsuunnitelmien teko, lähidemokratian ja lähipalveluiden edistäminen sekä kylien viestinnän tehostaminen olivat hankkeen työsarkaa viimeisen vuoden aikana. Mm. Raahessa järjestettiin lähidemokratiaa sekä ikäihmisten palveluita pohtineet seminaarit. Palveluiden tuottaminen osuuskuntatoiminnan kautta oli esillä Siikajoen Revonlahdella ja Tyrnävällä.
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Tiedottamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen ilmestyi hankkeen kolmas Yhteisö-lehti.
Loppuvuodesta julkaistiin myös Yhdessä tehden -opas, jossa esitellään muutamia hankkeen aikana kokeiltuja ja hyviksi koettuja toimintamalleja yhteisöjen toiminnan kehittämiseen.
YHTEISÖhautomo-hanke osallistui Nouseva Rannikkoseudun kanssa valtakunnalliseen
Avoimet kylät ja Leader viikkoon 9.-15.6. Viikon aikana pidettiin 16 erilaista kyliä ja hankkeita esitellyttä tapahtumaa, joissa kävi arviolta 400 ihmistä. Maaseutuverkoston maaseudun
mahtavin kauppa-auto vieraili Limingassa, Raahessa ja Tyrnävällä.
YHTEISÖhautomo-hankkeen koko toiminta-aikana (1.7.2011–31.12.2014) ovat hankkeen
työntekijät (Nina Kurunlahti ja Harri Kontio) käyneet tai olleet muutoin yhteydessä 56 kylään
alueen n. 60 kylästä. Hankkeen aikana on Nouseva Rannikkoseudun alueella järjestetty yli
140 erilaista aktivointi- ja verkostoitumistilaisuutta, tapahtumaa, koulutusta, opintomatkaa
tai kotiseuturetkeä, joilla on tavoitettu satoja paikallistoimijoita. Konkreettisina tuloksina on
syntynyt mm. 5 uutta kyläyhdistystä tai kylien ja kunnan yhteistyömuotoa, 10 muuta uutta
yhteistyöverkostoa, 7 uutta tapahtumaa (jotka ovat jatkuneet omillaan), 23 kyläsuunnitelmaa (sis. päivitykset ja kyläkartat) sekä 9 uutta lähipalvelua, kuten kylien yhteisiä kokoontumis- tai harrastepaikkoja. Uusien palveluiden luomista on rahoitettu mm. Leader-ryhmän
omalla pienten projektien tukimuodolla (Yhteisö- ja NuorisoLeader).

2.5.2. Perämeren rannikon kalatalouden aktivointihanke
Kalatalousryhmän viimeiset käyttämättömät varat sidotiin hankkeisiin. Kalastajien hakemista
hankkeista toteutui mm. kalankäsittelytila ja hylkeenkestävä rysä-hanke. Kalastajien kanssa
tehtiin viisi kehittämissuunnitelmaa. Aktivointihankkeen puitteissa järjestettiin koulutusta mm.
kalatilojen omavalvontasuunnitelmien teosta. Simon kalakoulun ja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton kanssa järjestettiin kalastajille hanke- ja pyydysrakennustilaisuudet Simossa ja
Kalajoella. Limingan Luontokeskuksessa pidettävässä seminaarissa esiteltiin sidosryhmille
kalatalousryhmätoiminnan tuloksia ja tulevaa ohjelmakautta. Uutta kalatalousstrategiaa valmisteltiin useaan otteeseen yhdessä Oulun Seudun Leaderin kanssa. Aktivaattori osallistui
myös MMM:n ja kalatalousryhmien yhteistilaisuuksiin Helsingissä ja Rantasalmella.
Kalastajille järjestettiin tutustumis- ja opintomatka Esko kalatalousryhmän ja Etelä-Suomen
Kalastajaliiton toimintaan Kotkaan. Virosta, Läänemaa Rannakalanduse Seltsin kalatalousryhmä vieraili Perämeren alueella tutustuen kalatalousryhmään ja alueen ammattikalastukseen. Itä- Suomen kalatalousryhmän norppaystävällisen rysähankkeen edustajat vierailivat
alueella tutustuen norppa- ja pyydyshankkeisiin.
Syksyllä julkaistiin Perämeren Kalauutiset nro 2. Marraskuussa pidettiin ohjelmakauden 2008
-2014 loppuseminaari “Mitä jäi rysään?”. Tilaisuudessa julkaistiin myös kalatalousryhmä toiminnasta ja hankkeista tehdyt videot. Videot löytyvät osoitteesta http://
www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/etusivu, kohdasta youtube. Tilaisuuteen osallistui 66 henkilöä.
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2.5.3. Kalastus– ja luontomatkailuhanke
Kalastus- ja luontomatkailuhanke alkoi tammikuussa 2014 ja hankkeen toiminta-alue ulottuu
Perämerellä Kokkolasta Tornioon. Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattikalastajat sekä paikalliset luonto- ja matkailutoimijat. Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimesta selvitettiin vuosina
2008-2009 sitä, miten Perämeren rannikon kalastusmatkailua tulisi kehittää. Näiden selvitysten pohjalta hankkeessa on pyritty kehittämään kalastusmatkailupalveluita, yhteismarkkinointia sekä vahvistamaan Perämeren rannikon tunnettavuutta kalastusmatkailussa.
Vuoden 2014 aikana kartoitettiin Perämeren rannikon kalastus- ja luontomatkailupalveluja tarjoavat ammattikalastajat ja muut luontomatkailuun liittyvät sidosryhmät. Ammattikalastajille
järjestettiin tuotteistustyöpaja, jossa käytiin läpi matkailupalveluiden tuotteistamisen keskeisiä
asioita kuten palveluprosessin kulkua ja tuotekorttien tekoa. Hanketta markkinoitiin aktiivisesti
monissa tapahtumissa yleisölle sekä rekrytoitiin ammattikalastajia suoraan Pyydys- ja hankepäivillä Kalajoella ja Simossa.
Hanke oli mukana Vihiluodon Kalastajapäivien järjestämisessä Tupoksella keväällä ja syksyllä. Kesällä järjestimme MSL:n kanssa yhteistyössä Kalabaliikki tapahtuman yhteyteen kalastusmatkailudemon tiedotusvälineille. Matkailupaketti toteutettiin oululaisen kalastusmatkailuyrittäjän Attesonin ja ammattikalastajan yhteistyönä. Itse tapahtumassa Atteson järjesti kaksi
reissua yleisölle Oulun torinrannasta.
Markkinointipuolella hankkeessa on tuotettu kuvallista materiaalia, jota voidaan käyttää hyväksi yhteismarkkinoinnissa sekä oltiin mukana toteuttamassa videoproduktiota Perämeren rannikon kalatalousryhmän hankkeista. Lisäksi julkaistiin Perämeren Kalauutiset -tiedotuslehti ja
markkinoitiin sitä eri tapahtumissa. Yhteistyötä koulutusten, tapahtumien ja opintomatkojen
suhteen on tehty Siika tutuksi ja ruokapöytään-, Kalastusmatkailu mahdolliseksi- ja Matkailusta nostetta- hankkeiden kanssa.
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2.5.4. InnoLeader-hanke
Osana uuden ohjelmakauden valmistelua, Nouseva Rannikkoseutu ry ja Päijänne-Leader ry
käynnistivät vuonna 2013 alueiden välisen InnoLeader-hankkeen kehittämään yhdistysten
toimintaa ja hallintoa. Paikalliskehittäminen vaatii niin toimihenkilöiden kuin hallituksen jäsenten jatkuvaa osaamisen päivittämistä, yhdistyksen sisäisten prosessien ja työkalujen kehittämistä.
Eurooppa 2020-strategiassa maaseudun kehittämisen tavoitteena on edistää älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Strategiassa korostetaan uusien innovaatioiden luomista. Innovatiivinen toiminta on huomioitu myös Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Päijänne-Leader ry
ohjelmissa. Uusiutumisesta ja alueen innovaatioista syntyy uutta elinvoimaa. InnoLeaderhankkeessa luodaan pohjaa ja työkaluja alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen.
InnoLeader-hankkeen puitteissa toimihenkilöille järjestettettiin kielikoulutusta. Hallituksen
roolin ja aluekehittämistyön vahvistamiseksi hallituksen jäsenille, kuntapäättäjille ja kehittäjille järjestettiin seminaari. Demolan kanssa käynnistettiin nuorille suunnatun mobiilisovelluksen työstäminen. Kuulun toimesta Nouseva Rannikkoseudun henkilöstöä koulutettiin sosiaalisen median mahdollisuuksista.
Nouseva Rannikkoseudun ja Päijänne-Leaderin toimihenkilöille ja hallituksen jäsenille järjestettiin kaksi työpajaa. Ensimmäinen työpaja pidettiin Nouseva Rannikkoseutu ry toimintaalueella. Työpajassa haettiin työkaluja hallitustyön kehittämiseen ja ajan- sekä stressin hallinnan edistämiseen. Toinen työpaja toteutettiin opintomatkan muodossa Itä-Virossa. Tavoitteena oli löytää hyviä käytänteitä siirrettäväksi omille toiminta-alueille ja syventää kansainvälisen yhteistyön taitoja.

2.5.5. Yrttien käyttö eläinten hyvinvoinnissa (yritysryhmähanke)
Yrttiuurtajat on kahdeksan maaseutuyrityksen verkosto Pohjois-Pohjanmaalla. Verkoston
yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan pohjoisen yrttejä. Yrittäjillä on vankka kokemus yrttien käytöstä niin eläinten kuin ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.
Yritysryhmähankkeen myötä yritykset aloittivat yhdessä eläinten ja ihmisten hyvinvointiin liittyvän tuoteperheen tuotteistamisen ja valmistamisen. Tavoitteena oli vahvistaa yrttielinkeinon toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä hakea uusia toimintamalleja ja liiketoiminnan kasvua. Samalla haluttiin lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä, vahvistaa osaamista, tuotteistaa uusia yrttivalmisteita, luoda uudenlainen toimintamalli ja yhteinen brändi sekä kehittää
myyntikanavia.
Hankkeen aikana selvitettiin hyvinvointituotteiden markkinoita ja opiskeltiin mm sitä koskevaa
lainsäädäntöä ja valvontaa. Työpajoissa kokeiltiin erilaisten erikoisrehujen ja hyvinvointituotteiden valmistusta. Pajoissa syntyi niin uutteita, yrttiseoksia, haudepakkauksia kuin erilaisia
salvoja ja geelejä. Yrittäjät tekivät tuotekehitystä myös itsenäisesti ja tuotetteita testattiin vapaaehtoisilla sekä maa-, hevos- ja lammastiloilla.
Yrittäjät organisoituivat perustamalla yhteisen yrityksen osuuskunta Yrttiajan. Yhteinen brändi viimeisteltiin ja verkkokauppa avattiin osoitteeseen www.yrttiaika.fi. Yrttien käyttö eläinten
hyvinvoinnissa -hanke osallistui myös valtakunnalliseen Parhaat käytännöt 2014 kilpailuun
voittaen elinkeinot ja yrittäjyys -sarjan.
Nouseva Rannikkoseutu ry
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2.6. Viestintä– ja koulutustoimenpiteet
Leader-ryhmän ulkoisen tiedotuksen piiriin kuuluvat useat eri tahot alkaen alueen asukkaista
aina Maa- ja metsätalousministeriöön. Tiedottaminen tapahtuu Leader-ryhmän julkaisemien
esitteiden, tiedotuslehtien, internet-sivujen, sosiaalisen median ja sähköpostin kautta. Tietoa
levitetään myös kuntavierailujen, hankeiltojen, koulutuksien, vuosikokouksen sekä yleisölle
avointen tilaisuuksien yhteydessä. Toiminnanjohtaja johtaa viestintää muiden toimihenkilöiden avustuksella. Viestintää kehitetään saadun palautteen avulla, jota kerätään yhteisissä
tapahtumissa ja kokoontumisissa suoralla asiakaskontaktilla tai kyselyillä sekä yhdistyksen
facebook-sivujen kautta.
Tiedottamisen päämääriä ovat:


hanketietouden levittäminen tasapuolisesti



sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen



alueen potentiaalisten kehittäjien innostaminen mukaan toimintaan



alueen yleisen vetovoimaisuuden parantaminen

Vuonna 2014 tärkeimpänä tiedottamisen kanavana toimivat web-sivut, facebook ja sähköposti. Kuluvana vuonna Nouseva Rannikkoseutu ry julkaisi useita lehdistötiedotteita. Yhdistyksen toiminnasta ja sen rahoittamista hankkeista oli useita juttuja paikallislehdissä ja haastatteluja radiossa. Yhteisöhautomo-hankkeen puitteissa tehtiin viiden Leader-ryhmän alueelle Yhteisö-lehti (tiedotuslehti), julkaisu Hyvät käytännöt sekä Hyvät käytännöt kortisto. Myös
Perämeren rannikon aktivointihankkeen puitteissa työstettiin ammattikalastajille ja sidosryhmille suunnatta Perämeren kalauutiset. Kalatalousryhmästä ja hankkeista tehtiin neljä videoklippiä ja ne julkaistiin Nouseva Rannikkoseudun youtube-kanavalla.

2.6.1. Järjestetyt aktivointi– ja koulutustilaisuudet
Nouseva Rannikkoseutu ry järjesti vuonna 2014 seuraavat tilaisuudet:













Kyläilta Alpua, Raahe 7.1.2014, osallistujia 7







Siikajokivarren matkailun suunnittelukokous, Siikajoki 24.3.2014, osallistujia 6

Kreivinsaari-palaveri, Siikajoki 8.1.2014, osallistujia 6
Kyläilta Lumimetsä, Raahe 12.1.2014, osallistujia 7
Kyläilta Ilveskorpi, Raahe 13.1.2014, osallistujia 8
Kyläilta Kuusirati, Raahe 17.1.2014, osallistujia 5
Kyläilta Möykkylä ja Läntisranta, Raahe 22.1.2014, osallistujia 9
Kyläilta Vihannin Kirkonkylä, Raahe 29.1.2014, osallistujia 6
Hyvä elämä –palveluseminaari, Raahe 12.2.2014, osallistujia 32
Mitä kuuluu kylät?, Siikajoki 17.2.2014, osallistujia 6
Laajakaista-palaveri, Siikajoki 19.2.2014, osallistujia 9
Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien kehittämispäivät, Tyrnävä 26.-27.2.2014,
osallistujia 20
Kreivinsaari suunnittelupalaveri, Siikajoki 24.3.2014, osallistujia 6
Päijänne-Leaderin vierailu 28.-30.3., osallistujia 17
Lokaali2015 -kokous, Siikajoki 31.3.2014, osallistujia 8
Kreivinsaaren kehittäminen –kokous, Siikajoki 22.4.2014, osallistujia 9
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Opintoretki Ullavan kyläkauppaan, 11.5.2013, osallistujia 17




















Impin vaellus Alpua, Raahe 11.6.2014, osallistujia 19

Pirtureitistö-ilta Paavola, Siikajoki 6.5.2014, osallistujia 10
Pirtureitistö-ilta Ruukki, Siikajoki 12.5.2014, osallistujia 6
Lokaali2015 -kokous, Siikajoki 20.5.2014, osallistujia 6
Kyläilta Ilveskorpi, Raahe 28.5.2014, osallistujia 8
Avoimet kylät/Leader-viikko –teemaviikko 9.-15.6.2014, 16 eri tapahtumaa,
osallistujia arviolta 400
Lokaali2015 -kokous, Raahe 27.6.2014, osallistujia 5
Kylien yhteinen kokous, Tyrnävä 10.7.2014, osallistujia 18
Kylien kokous, Alpua Raahe 14.7.2014, osallistujia 9
Opintomatka Hailuodon pääkauppaan, 4.8.2014, osallistujia 12
Kyläturvallisuus-koulutus Ala-Temmes, Liminka 9.8.2014, osallistujia 17
Luonto- ja erätapahtuman suunnittelukokous, Alpua Raahe 11.8.2014, osallistujia 8
Kylien yhteinen ilta, Temmes Tyrnävä 13.8.2014, osallistujia 13
Kylien ilta, Markkuu Tyrnävä 21.8.2014, osallistujia 9
Kylien kokous, Vihannin Kirkonkylä Raahe 10.9.2014, osallistujia 11
Viron opintomatka 24.-28.9.2014, osallistujia 16
PP Kylät ry:n ja Leader-ryhmien kokous, Siikajoki 2.10.2014, osallistujia 13
Lokaali2015 -kokous Raahe 22.10.2014, osallistujia 8
Vihannin kylien kokous Alpua, Raahe 10.11.2014, osallistujia 11
NuorisoLeader -esittely yläkoululaisille, Tyrnävä 13.11.2014, osallistujia 18
Mitä jäi Rysään? Oulu 20.11.2014, osallistujia 66
Lokaali2015 -kokous, Raahe 9.12.2014, osallistujia 9
Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja alueen kehittäjien strategiapäivä, Siikajoki
11.12.2014, osallistujia 24

Norsun järjestämiin aktivointi- ja koulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 877 henkilöä. Osa henkilöistä on osallistunut useampaan tilaisuuteen, eikä sitä
ole tässä huomioitu.
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2.6.2. Osallistuminen koulutuksien ja tilaisuuksien toteutukseen
Nouseva Rannikkoseutu ry on osallistunut vuonna 2014 seuraavien tilaisuuksien toteuttamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa:



















Tulevaisuustyöpaja Revonlahti, Siikajoki 25.1.2014, osallistujia 23
Alpuan ystävyyskylä opintomatka Kuhmon Lentiiraan 1.-2.2.2014, osallistujia 27
Tuotteistuspaja, Pyhäjoki 18.2.2014, osallistujia 18
Lentiiran ystävyyskylä opintomatka Raahen Alpuaan 1.-2.3.2014, osallistujia 45
Kylä tiedottaa –koulutus Saarikoski, Siikajoki 11.3.2014, osallistujia 8
Kylä tiedottaa –koulutus, Pyhäjoki 25.3.2014, osallistujia 11
Kyläsuunnitelma –koulutus, Pyhäjärvi 12.4.2014, osallistujia 8
Kuntalaiset keskiöön –lähidemokratiatilaisuus, Raahe 24.4.2014, osallistujia 28
Raahen kyläkierros 18.5.2014, osallistujia 61
Raahen kyläkierros 24.5.2014, osallistujia 47
Maaseudun mahtavin kauppa-auto, Liminka 12.6.2014
Raahen kyläkierros 14.6.2014, osallistujia 41
Raahen kyläkierros 15.6.2014, osallistujia 53
Perinneaitaa ja ympäristötietoutta, Pyhäjoki 28.6.2014, osallistujia n. 40
Koko perheen erä- ja luontotapahtuma Alpua, Raahe 16.8.2014, osallistujia n. 100
Infotilaisuus yrittäjyys-kurssin osallistujille, Raahe 19.8.2014, osallistujia 6
Siikajoen yrittäjämessut, Siikajoki 7.11.2014, osallistujia n. 100

Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettyihin aktivointi ja koulutus tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 616 henkilöä.

2.6.3. Toimihenkilöiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin
Yhdistyksen toimihenkilöt ovat osallistuneet vuonna 2014 seuraaviin muiden toimijoiden
järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin:



Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen neuvottelupäivät, Oulu 17.1.2014,
osallistujia 1







Lähidemokratia-koulutusluento, Raahe 20.1.2014, osallistujia 1







Osuuskuntakoulutus Revonlahti, Siikajoki 19.2.2014, osallistujia 1



Siikajoen kunnan laajakaista tilaisuus, 26.3.2014, osallistujia 1

Laatukoulutukset, Oulu 22.1.2014, Siikajoki 10.2.2014, osallistujia 2
Mitä on hyvä vanhuus?, Tyrnävä 28-29.1.2014, osallistujia 1
Kuntien kuulemistilaisuus, nettiyhteys 7.2.2014, osallistujia 1
Kv-työpajat, Siikajoki 14.2.2014, 25.2.2014, 27.3.2014, 11.4.2014, 28.4.2014 osallistujia 4-5
Cimon rahoituspäivä, Ylivieska 20.2.2014, osallistujia 1
H&Y-pöytä, Oulu 14.3.2014, osallistujia 2
Kulttuurityön Kick off, Tyrnävä 18.3.2014, osallistujia 1
5 maakunnan kylien hallitusseminaarit, Kuusamo 21.–22.3.2014 ja Kannus 21.–
22.11.2014, osallistujia 1
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Innovaatioleiri, Siikajoki 3.4.2014, osallistujia 1













Opintoretki Pudasjärvelle (osuuskunta-teema) 26.4.2014, osallistujia 1




Lokaali2014, Hankasalmi 30.–31.8.2014, osallistujia 2







P-Pmaan Kyläpäivät Kärsämäki 20.–21.9.2014, osallistujia 1







Neuvottelupäivät, Lahti 29-30.10.2014, osallistujia 1



Maaseudun kehittämisohjelman valintakriteerit, Oulu 4.4.2014, osallistujia 2
Rakennerahasto -koulutus, Oulu 9.4.2014, osallistujia 1
Kerttu ja Kauko –hankkeen päätösseminaari, Pudasjärvi 10.4.2014, osallistujia 1
Asiakas- ja asukaslähtöisyys palveluiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa –
seminaari, Oulu 24.4.2014, osallistujia 1
Valintakriteerikoulutus, Helsinki 29.4.2014, osallistujia 1
Maaseutufoorumi, Siikajoki 5.5.2014, osallistujia 3
Leader-foorumi, Oulu 12.5.2014, osallistujia 2
Maaseutuohjelman tiedotustilaisuus, nettiyhteys 13.5.2014, osallistujia 1
Valtakunnalliset Kyläasiainneuvottelupäivät, Tampere 14.–15.5.2014, osallistujia 1
P-Pohjanmaan Kylät ry:n tiedotuskoulutus, Liminka 23.5.2014, osallistujia 1
Leader-työn ajankohtaispäivät, Helsinki 26.-27.5.2014, osallistujia 2
Hanketoimijoiden aamukahvit, Oulu 5.6.2014, osallistujia 1
Mavin yhteistyötapaaminen, Seinäjoki 25.8.2014, osallistujia 1
Kylien bisneskeissit –hankkeen päätösseminaari, Hankasalmi 29.8.2014, osallistujia 2
Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELYn InnoCamp, Siikalatva 8.-9.9.2014,
osallistujia 2
P-P:n Leader-ryhmien tapaaminen, Oulu 23.9.2014, osallistujia 4
YTR:n ja maaseututoimijoiden tapaaminen, Yli-Ii 6.10.2014, osallistujia 2
Maaseutufoorumi, Yli-Ii 7.10.2014, osallistujia 1
Luento Suomen ja Venäjän välisistä kulttuurieroista ja toimintatavoista liiketoiminnassa, Raahe 9.10.2014, osallistujia 1
Maaseutugaala Lahti 29.10.2014, osallistujia 3
Maaseutuvaikutusten arviointi-tilaisuudet, Siikajoki 6.11. ja 1.12.2014, osallistujia 1
Some -koulutus, Oulu 18.11.2014, osallistujia 5
Interreg Pohjoinen -tiedotustilaisuus, Ylivieska 25.11.2014, osallistujia 1
Hanke- ja yritystukien toimeenpanokoulutus, Oulu 3.-4.12.2014, osallistujia 2
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2.7. Toiminnan arviointi
Seuranta ja arviointi ovat oleellinen osa kehittämistyötä ja hyvää toimintatapaa. Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimien Maasedun kehittämis- ja Perämeren rannikon kalatalousohjelmien osalta asetettujen määrällisten tavoitteiden ja laadullisen arvioinnin kautta saadaan seurantatietoa ohjelmatyön ja hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Seurantatietoa kerätään koko ohjelmakauden ajan. Hankkeiden osalta hankehakijat täyttävät loppumaksatuksen yhteydessä indikaattorilomakkeen lisäksi hankkeen vaikutusten arviointilomakkeen. Ryhmän itsearviointi on jatkuva prosessi, toimintatapoja muokataan tarvittaessa saadun asiakaspalautteen
pohjalta. Lisäksi vuosittain toimintatapoja tarkastellaan vuosiraportteihin liitettävien tunnuslukujen perusteella.

3. NÄKYMIÄ VUODEN 2015 TOIMINTAAN

Vuonna 2015 päättyy ohjelmakausi 2007-2013. Sen osalta autetaan asiakkaita loppumaksatusten kanssa. Jatketaan koko ohjelmakauden osalta loppuraportin työstämistä. Ennen uuden
ohjelmakauden käynnistymistä hiotaan hankkeiden valintakriteerejä ja päätetään käytettävistä tukiprosenteista. Tehdään yhteistyöstä sopimukset Ely-keskuksen ja MMM:n kanssa.
Uusi ohjelmakausi käynnistyy huhtikuussa 2015. Uuden ohjelmakauden myötä lainsäädäntö,
asetukset ja tukimuodot muuttuvat. Suurin muutos tulee olemaan kuitenkin se, että hankkeiden haku siirtyy sähköiseen Hyrrä asiointijärjestelmään. Uudet työkalut ja Hyrrän käyttöönotto
vaatii toimihenkilöiden koulutusta sekä prosessien yhteensovittamista ELY-keskuksen kanssa. Hankehaun auettua myös kentän opastus niin uusien tukimuotojen kuin Hyrrän osalta
vaatii normaalia enemmän resursseja. Syksyllä järjestetään yhdistyksille ja yrittäjille hankekoulutusta ja myös kuntia informoidaan uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimihenkilöt jatkavat verkostoyhteistyötä paikallisissa ja maakunnallisissa työryhmissä sekä ohjausryhmissä. Nouseva Rannikkoseutu ry työntekijät ovat
edustettuina mm. Raahen seudun yritystoimijoiden Pyöreässä Pöydässä, Raahen alueen
kuntalainen keskiössä -työryhmässä ja maakunnallisen kylien edunvalvonta järjestössä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n hallituksessa (varsinaisen - ja varajäsenen paikka).
Pohjois-Pohjanmaan Leadereiden kanssa käynnistetään yhteisessä strategiassa määriteltyjen painopisteiden pohjalta maakunnallisten hankkeiden suunnittelu. Tavoitteena on hakea
maaseudun elinvoimaisuuden, lähipalveluiden sekä yhdistysten toiminnan ja varainhankinnan
kehittämiseksi omaa hankekokonaisuutta, nuorisohanketta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointiin sekä hanketta viestinnän kehittämiseen. Viestintähankkeessa mukana on
myös muita maaseututoimijoita kuten MSL, ProAgria ja MTK.
Oulussa toimivassa Demolassa yliopisto-opiskelijat ratkovat ja kehittävät moniammatillisessa
tiimissä yhteistyöyritysten pulmia. Nouseva Rannikkoseutu ja Demola käynnistävät yhteisen
projektin nuorten ideointialustan suunnittelusta. Ideointialustalla nuoret voivat ideoida hankkeita, jättää projektihakemuksen, hakea maksatusta ja dokumentoida projektituotoksen. Ideointialustasta tehdään myöhemmin sovellus, mikäli rahoitus järjestyy. Sovelluksen on tarkoitus toimia työkaluna NuorisoLeader-hankkeissa.
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Nouseva Rannikkoseutu ry ja Päijänne-Leader ry käynnistivät keväällä 2013 osana uuden
ohjelmakauden valmistelua alueiden välisen InnoLeader-hankkeen. Hankkeen puitteissa
Nouseva Rannikkoseudun toimihenkilöille ostetaan lisää some koulutusta ja tehdään viestintäsuunnitelma digitaalisesta markkinoinnista. Päijänne-Leaderin ja Hämeen kylätoimijat
tulevat helmikuussa tutustumaan Nouseva Rannikkoseudun kylätoimintaan ja alueen Leader-hankkeisiin. Hanke päättyy helmikuussa 2015.
Perämeren kalatalouden aktivointihankeesta työstetään loppuraportti ajalta 2008-2014.
Hanke päättyy helmikuussa. Uudella ohjelmakaudella Perämeren rannikon kalatalousohjelman hallinnointi ja aktivointi siirtyy Oulun seudun Leaderille.
Kalastus- ja luontomatkailuhankkeessa aloitetaan matkailuportaalin kehittäminen. Portaalin on tarkoitus toimia Perämeren rannikon kalastus- ja luontomatkailuyrittäjien yhteismarkkinointikanavana. Matkailuportaali valmistuu toukokuussa. Talven ja kevään aikana
järjestetään pilottimatkoja, joissa keskitytään erityisesti talvikalastusmatkailun kehittämiseen. Hanke jatkaa matkailupalveluiden tuotteistamista ja toimijoiden välistä verkostoitumista. Loppuseminaari järjestetään toukokuussa matkailuportaalin julkistamisen yhteyteen.
Hanke päättyy kesäkuussa 2015.
Nouseva Rannikkoseutu ry jatkaa
Lokaali2015-tapahtuman työstämistä yhteistyössä Raahen kaupungin,
Raahen Kylät ry:n ja PohjoisPohjanmaan Kylät ry:n kanssa. Lokaali2015 on valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla, jossa mm.
palkitaan ansioituneet paikallis- ja
kylätoimijat sekä julkistetaan valtakunnallinen vuoden kylä. Viikonlopun ohjelmassa on myös Pekan Pimiät -tapahtumia, Raahen kylien tori
sekä kyläretkiä. Lokaali2015 järjestetään 5.-6.9.2015 ja tapahtumaan
odotetaan vieraita ympäri Suomea.
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Hallituksen jäsenen ja varajäsenen taustatahojen ja yhtäjaksoisen toimikauden ilmoittaminen
Lumijoella 29.4.2014 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen kokoonpanossa tuli muutoksia kaikkien tahojen edustajiin. Limingan kunnan uudeksi jäseneksi valittiin Kari Ylönen ja varajäseneksi Mari
Viljas, Pyhäjoen kunnan uudeksi jäseneksi valittiin Matti Soronen ja varajäseneksi Helena Widnäs.
Yhdistysten ja yrittäjien uudeksi jäseneksi valittiin Elli Yypänaho ja varajäseneksi Timo Rankinen.
Yksityishenkilöiden uusiksi jäseniksi valittiin Minna Ahonen ja Lotta Heiskari sekä varajäseniksi Jukka Mämmelä, Antti Punkeri ja Jenny Palo-Oja.

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen jäsen

Kari Ylönen

Työpaikka / ammatti

yrittäjä

Luottamustoimet

kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen pj, maakuntavaltuuston jäsen

Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

julkinen hallinto

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

mies

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Mari Viljas

Työpaikka / ammatti

psykiatrinen sairaanhoitaja

Luottamustoimet

kunnanvaltuuston 1. varapj, P-P:n sairaanhoitopiirin
valtuuston varajäsen, Maakuntavaltuuston varajäsen,
kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen

Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä

P-P:n Keskustanaisten johtokunta, Tupoksen Martat
ry:n hallituksen jäsen

Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

julkinen hallinto

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta
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Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen jäsen

Matti Soronen

Työpaikka / ammatti

kunnanjohtaja

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

julkinen hallinto

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

mies

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Helena Widnäs

Työpaikka / ammatti

pääkirjanpitäjä

Luottamustoimet

valtuuston 1. varapj, OYS:n valtuusto, Raahen hyvinvointiky:n hallituksen varapj, maakuntavaltuuston
varajäsen

Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

julkinen hallinto

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen jäsen

Elli Yypänaho

Työpaikka / ammatti

opiskelija

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä

kyläyhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja

Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

yhteisöt

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

25-40 vuotta
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Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Timo Rankinen

Työpaikka / ammatti

eläkeläinen

Luottamustoimet

aluelautakunnan jäsen

Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä

kyläyhdistyksen pj

Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

yhteisöt

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

mies
yli 40 vuotta

Hallituksen jäsenen ikä

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen jäsen

Minna Ahonen

Työpaikka / ammatti

yrittäjä

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

maaseudun asukkaat

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen jäsen

Lotta Heiskari

Työpaikka / ammatti

nuoriso-ohjaaja

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

maaseudun asukkaat

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

alle 25 vuotta
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Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Jukka Mämmelä

Työpaikka / ammatti

yrittäjä

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

maaseudun asukkaat

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

mies

Hallituksen jäsenen ikä

yli 40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Antti Punkeri

Työpaikka / ammatti

yrittäjä

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä

kyläyhdistyksen varapj

Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

maaseudun asukkaat

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

mies

Hallituksen jäsenen ikä

25-40 vuotta

Leader-ryhmän nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry

Hallituksen varajäsen

Jenny Palo-Oja

Työpaikka / ammatti

työtön

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun kehittämiseen liittyvien yhdistyksien hallituksissa tms. päättävissä toimielimissä
Toimintaryhmän hallituksessa edustaa seuraavaa
kolmikantaperiaatteen mukaista tahoa

maaseudun asukas

Toimikausi hallituksessa alkaa

2014

Hallituksen jäsenen sukupuoli

nainen

Hallituksen jäsenen ikä

alle 25 vuotta
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Hallituksen myöntämät yritys– ja hanketuet 2014

Hakija

Hankkeen kuvaus

Tuki%

Kokonaiskustannusarvio

Kunta

Toiminimi

kehittämistuki

50 %

4 000,00 €

Liminka

AJN Meditec Oy

investointituki

20 %

14 500,00 €

Liminka

Toiminimi

investointituki

25 %

15 000,00 €

Siikajoki

Toiminimi

kehittämistuki

50 %

7 000,00 €

Siikajoki

Toiminimi

kehittämistuki

45 %

2 000,00 €

Siikajoki

Toiminimi

investointituki

20 %

11 000,00 €

Liminka

Vihannin Kotiseutuyhdistys ry

yleishyödyllinen investointituki

60 %

35 000,00 €

Vihanti

Makotec Oy

investointituki

30 %

17 400,00 €

Siikalatva
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Nouseva Rannikkoseutu ry
Ruukinkuja 2
92400 Ruukki
norsu@nousevarannikkoseutu.fi
www.nousevarannikkoseutu.fi
facebook.com/nousevarannikkoseutu

Nouseva Rannikkoseutu ry

