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Alkusanat

N

ouseva Rannikkoseutu ry on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on lisätä alueen elinvoimaisuutta ja auttaa maaseudun eri toimijoita osallistumaan ja vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen.
Yhdistys toimii EU-mandaatilla, Leader-periaattein. Leader
tarkoittaa maaseudun kehittämisessä suunnitelmallisuutta,
systemaattisuutta ja toimijoiden sitoutumista. Arvioinneissa
suomalainen Leader-toiminta on pärjännyt hyvin ja sitä on
pidetty tehokkaana paikallisen kehittämisen välineenä.
Leader-toiminta täydentää muita rahoituskanavia ja moniportaisessa hierarkiassa se on yhä selkeämmin ruohonjuuritason toimintaa, jolla on johdonmukainen yhteys laajempiin
kokonaisuuksiin. Tuloksellisen Leader-työn perusedellytys
on, että sen merkitys tunnustetaan ja että sillä on riittävästi
resursseja, vapausasteita ja vastuuta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät ovat valmistelleet maaseutustrategioita yhteistyössä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut alueellisen
maaseutustrategian ja Leader-ryhmät paikallisen maaseutustrategian valmistelusta. Pohjois-Pohjanmaan paikallinen
maaseutustrategia 2014-2020 laadittiin ensimmäistä kertaa
Leader-ryhmien yhteistyönä. Alueen kukin ryhmä on täydentänyt yhteistä strategiaa omilla yksityiskohtaisemmilla
kehittämissuunnitelmilla.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n kehittämissuunnitelmassa
esitellään tarkemmat teemat ja tavoitteet tulevalle EU:n
ohjelmakaudelle 2014-2020. Nouseva Rannikkoseutu
ry:ltä rahoitusta hakevien yritys- ja kehittämishankkeiden
tulee edistää hyvään elämään, elinvoimaan, ympäristöön
ja nuoriin liittyviä kehittämistavoitteita. Rahoituksesta
päätettäessä etusijalla ovat luovat ja kokeilevat hankkeet
sekä monialaista verkostoitumista edistävät hankkeet. Kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa pohjoisen
ulottuvuuteen.

Ohjelma on laadittu vuosien 2012-2014 aikana osallistavan
prosessin avulla. Erilaisten työpajojen ja kyselyjen kautta
valmistelutyöhön on osallistunut yli 500 toiminta-alueen
ihmistä. Ohjelman laadinnassa on hyödynnetty myös aikaisemmilta ohjelmakausilta hankittuja kokemuksia sekä kyläja maaseutusuunnitelmia.
Nouseva Rannikkoseutu ry toimi ohjelmakaudella 20072013 myös kalatalousryhmänä, mutta ohjelmakaudelle
2014-2020 kalatalousryhmä statusta hakee alueella Oulun
Seudun Leader ry. Kalatalouden toimijat Perämeren rannikolla keskittävät toimintansa yhä enenevässä määrin Ouluun,
jolloin on tarkoituksenmukaista, että Oulun seudulla toimiva
Leader-ryhmä ottaa vetovastuun myös kalatalousryhmätoiminnasta. Näin Nouseva Rannikkoseutu ry voi keskittyä
paremmin ydinosaamiseensa eli maaseudun kehittämiseen.

Siikajoella 5.6.2013

Helena Tornberg
puheenjohtaja

Soila Haapsaari
toiminnanjohtaja

Maaseudun kehittämisessä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kehittämissuunnitelmaa toteutetaan seitsemän kunnan alueella
Oulun ja Raahen seutukunnissa. Yhdessä kunnat muodostavat Perämeren rannikolle noin 54 000 asukkaan maaseutualueen. Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminta-alueeseen
on sisällytetty myös Raahen kaupunki kokonaisuudessaan.
Raahe on maaseutumainen pitäjä, jonka väkiluku on Vihannin kuntaliitoksen (2013) jälkeen kasvanut yli 23 000.
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Rannikkoseutu toiminta-alueena
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa
(Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki,
Raahe, Siikajoki ja Tyrnävä) Raahen ja
Oulun seutukunnista (kuva 1).Yhdessä
ne muodostavat Perämeren rannikolle
noin 54 000 asukkaan maaseutualueen.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminta-alue pitää sisällään myös Raahen
keskustaajaman, jonka väestömäärä
uuden maaseutu-kaupunkiluonnoksen
mukaan on 18 991. Raahen keskustaajaman alueelle ei perusteta uutta
erillistä kaupunkialueen kehittämiseen
keskittyvää tahoa, vaan kehittämistyötä
jatketaan maaseuturahaston varoin
Nouseva Rannikkoseutu ry:n puitteissa.
Alueen kunta- ja toimintakartassa
tapahtui vuoden 2013 alussa muutoksia
Vihannin kunnan yhdistyessä Raahen
kaupunkiin ja Siikasalon seurakunnan
liittyessä Raahen seurakuntaan. Uudella
ohjelmakaudella 2014–2020 entinen
Rantsilan kunta (nykyään osa Siikalat-
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van kuntaa) siirtyy Keskipiste-Leader
ry:n toiminta-alueeseen.
Rannikkoseudun alue on kahden
kaupungin, Raahen ja Oulun vaikutuspiirissä olevaa, pääosin ydinmaaseuduksi luonnehdittavaa aluetta. Keskustaajamien ohella asutus on sijoittunut
lähiömäisiin asuinalueisiin sekä perinteisiin kyläkeskuksiin ja jokivarsille.
Harvan asutuksen maaseutua on eniten
Vihannissa ja Siikajoella. Kausiasukkaat
näkyvät erityisesti Hailuodon, mutta
myös Siika- ja Pyhäjoen alueilla.
Rannikkoalueen väestön ikärakenne on nuorta muuhun Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna. Oulun
läheisyys heijastuu etenkin Limingan,
Lumijoen ja Tyrnävän vetovoimaan
maaseutumaisina asuinalueina työikäisille perheille. Näissä kunnissa alle
15-vuotiaiden osuus väestöstä on noin
kolmannes. Väestö vähenee ja ikääntyy
nopeimmin Hailuodossa, Pyhäjoella ja
Vihannissa. Maahanmuuttajien määrä

on kasvanut alueella tasaisesti. Muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun
johdosta alueen väestömäärän ennustetaan ylittävän 60 000 asukasta vuoteen
2030 mennessä.
Rannikkoseudun kehitykseen ja
vetovoimaan asuinympäristönä vaikuttaa sijainnin ohella pääosin kunnossa
oleva infrastruktuuri. Aluetta halkovat
valtakunnalliset päätiet (valtatiet 4 ja
8 sekä kantatiet 86 ja 88). Lisäksi lento-, juna- ja laivayhteydet ovat lähellä.
Henkilöliikenteen rautatieasemat ovat
Vihannissa ja Ruukissa. Raahen uudistetun syväsataman ohella toiminta-alueella on useita kalastus- ja veneilysatamia.
Alueen kunnat ovat Raahea
lukuun ottamatta pendelöintikuntia,
joista käydään paljon töissä ensisijassa
Oulun seudulla. Alueen työpaikkaomavaraisuus on silti lähes 90 %. Alueen
työttömyysaste vaihtelee Limingan 8
prosentista Hailuodon vajaaseen 15
prosenttiin. Vaikka työttömyysaste on

viime vuosina hiukan laskenut, on nuorten työttömyys koko aluetta leimaava
ongelma.
Palveluammatit ovat alueen suurin työllistäjä (55 %). Raahessa myös
metalliteollisuuden yritykset ovat huomattava työnantaja. Alkutuotannossa
perunan-, lihan- ja maidontuotannolla
on keskeinen asema. Metsä- ja kalatalouden osuus on alueella valtakunnan
tasoa suurempi. Etenkin Hailuodossa
kalatalous on paikallisesti huomattava
työllistäjä ja kulttuurinen vaikuttaja. Pyhäjoelle suunniteltu ydinvoimala tulee
toteutuessaan vaikuttamaan koko Raahen seutukunnan ja lähialueen osaavan
työvoiman kysyntään ja muuttoliikkeeseen ja sitä kautta palvelurakenteeseen.
Alueen toimijoiden yrittäjähenkisyys
näkyy yritysten määrän tasaisena kasvuna (yli 3000 yritystoimipaikkaa ja
henkilöstön määrä lähes 12 000 vuonna 2010). Myös uudet toimialat, kuten

hevosyrittäjyys, ovat alueella nopeasti
kasvamassa.
Rannikkoseudun alueella lähes
jokaisella noin 60 kylä- ja asuinalueella toimii rekisteröitynyt kyläyhdistys
tai vastaava edunvalvoja. Järjestö- ja
yhdistystoiminnalla on alueella pitkät
perinteet, mistä kertovat monipuoliset
tapahtumat ja kolmannen sektorin vireä
hanketoiminta ja rooli aluekehittämistyössä.
Rannikon maisemalle ja luonnonympäristölle on luonteenomaista suuri
vaihtelevuus. Alueen matkailullinen
vetovoima perustuu maankohoamisrannikon luontoon, kulttuuriympäristöjen
erityisarvoihin sekä maaseutu-kaupunki
vuorovaikutukseen. Valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Perämeren suurin
saari Hailuoto, Lakeuden viljelymaisemat sekä Pyhä- ja Siikajokien suut.
Liminganlahti-Hailuoto on merkittävää

luonto- ja lintumatkailun aluetta. Raahessa saaristo sekä puu- ja merenkulkukaupungin historia luovat lisän alueen
matkailu- ja virkistyskäytölle. Merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden,
teollisen historian ja kalastushistorian
sekä muinaisjäännöskohteiden ohella
alueella on historiallisten tapahtumien
merkkipaikkoja.
Rannikon alueella on runsaasti
luonnonvaroja metsistä soihin ja vesistöihin ja harjualueiden pohjavesialueisiin. Alueella on hyödynnettävissä
olevia erilaisia luonnontuotteita, kuten
punamultaa, sekä ruuan ja käsitöiden
raaka-aineiksi soveltuvia materiaaleja.
Raahessa sijaitsevan Laivakankaan kultakaivoksen ohella malminetsintää on
tehty myös entisen Vihannin alueella.
Raahen seudun seutukunnan rannikkoalueelle on suunnitteilla useita laajoja
aluevarauksia tuulivoimalle.
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Alueanalyysi kehittämistyön
lähtökohtana
Nouseva Rannikkoseutu ry:n uuden
kehittämissuunnitelman valmistelussa
on lähdetty liikkeelle alueen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta
sekä niihin perustuvien tulevaisuuden
mahdollisuuksien ja uhkien analysoimisesta. Alueanalyysin työvälineenä on
käytetty SWOT-analyysia (sivu 7), jonka
sisältö on saatu Pohjois-Pohjanmaan
tulevaisuustyöpajasta, alueen kylä- ja
maaseutusuunnitelmista, paikallisen kehittämisen työpajoista sekä Leader-ryhmän hallitukselta.
Rannikkoseudun vahvuudet ja
heikkoudet, samoin kuin mahdollisuudet
ja uhat, pohjaavat Rannikkoseutu toiminta-alueena -kappaleessa esitettyihin
luonnon olosuhteisiin ja ihmistoiminnan
rakenteisiin. Eri asiat eivät ole arvojärjestyksessä niiden linkittyessä vahvasti
toisiinsa. Seuraavassa on purettu auki
rannikkoseudun swot-taulukko tuoden
samalla esille nelikentän eri osioiden
välisiä yhteyksiä ja sidoksia strategiseen
kehittämiseen.
Rannikkoseudun vahvuudet ja
heikkoudet
Rannikkoseudun nykyinen elinkeinorakenne on toimintaympäristön,
kaupunkien läheisen sijainnin sekä
liikenteellisten yhteyksien ansiosta
varsin monipuolinen. Alueella on vahvat
perinteet suurteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, sekä pienyrittäjyydessä.
Nuorten
yrittäjyyshenkeä
tukevat
alueen oppilaitokset (mm. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ja Pyhäjoen yrittäjyyslukio). Alueen koulutustarjonta on
tällä hetkellä monipuolista ja ikärakenne
hyvä, joten kehittämistoiminnan tukena
on jatkossakin osaavaa ja nuorta väestöä. Alueella on paljon luonnonvaroihin
perustuvia ja vielä hyödyntämättömiä
vahvuuksia, joiden pohjalta yritystoimintaa ja palvelutarjontaa voidaan
monipuolistaa.
Rannikkoseudun alue tarjoaa turvallisen ja rauhallisen asuinympäristön
kaupunkipalveluiden
läheisyydessä.
Rannikkoseudun alue houkuttaa nuorta
ja koulutettua väestöä. Luonnollinen vä-
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estönkasvu ja positiivinen kasvuennuste
yhdistettynä nuorehkoon ikärakenteeseen sekä kausiasukkaiden luomaan
kysyntäpotentiaaliin, on alueelle erittäin
hyvät edellytykset kehittää omaleimaisia palveluita ja tuotteita uusillekin
toimialoille.
Rannikkoseutu on ympäristö- ja
luontoarvoiltaan rikas alue. Meri ja
vesistöt tarjoavat huikeat puitteet erilaisille luontoon pohjaaville ulkoiluharrastuksille (esim. retkeilyreitit, lintutornit).
Ympäristön rauhallisuus ja luonnon läheisyys heijastuu myös alueen toimijoiden luovuuteen, mistä ovat osoituksena
persoonalliset ITE-taiteilijat kuin kansainvälistä huomiota saaneet taiteilijat.
Nuorten luovuutta tukee mm. Limingan
taidekoulu sekä kylien erilaiset harrastekerhot ja kesäteatterit.
Rannikkoseudun yhtenä keskeisimpänä heikkoutena on ikärakenteen
voimakas alueellinen vaihtelu ja siihen
liittyvät muut ongelmat, kuten palveluiden kysyntä, tarjonta ja saavutettavuus
sekä nuorten työttömyys ja syrjäytymisen uhka. Nopeasti kasvavilla alueilla
väestön kasvu ja nuoren väestön suuri
määrä aiheuttaa kunnille haasteita
koulutus- ja peruspalvelutarjontaan
sekä kaavoituksen ja infrastruktuurin
riittävyydelle. Vastaavasti alueilla, joilla
väki vähenee ja ikääntyy, on palveluiden
vähentyminen ja keskittyminen/etääntyminen kuntakeskuksiin todellisuutta.
Tilannetta pahentaa helposti se, jos
kunnan taloudellinen tilanne on heikko.
Nuorten työttömyyttä on osaltaan lisännyt kuntien talouden heikentyminen ja
sen myötä vähentyneet julkisen sektorin
työpaikat.
Kehittämistyötä vaikeuttaa alueen
toimintarakenteen
pirstaleisuus
ja
yhteistoiminnan vähyys. Vaikka yhdistykset ovat toteuttaneet yhteisiäkin
hankkeita, on haittana edelleen kylien
välinen kilpailu. Myöskään uusia yrittäjiä ei ehkä aina oteta vastaan suopeasti
ja yritysten välinen yhteistyö on vielä
suhteellisen vähäistä. Paikoin haasteena
on asennoituminen muutoksiin, joita
kuntarakenteen ja toimintaympäristön
muutokset tuovat. Muutosvastarinnan

ja toimintakentän hajanaisuuden yhtenä syynä on oman alueen arvostuksen
vähyys. Pohjoispohjalainen vaatimattomuus näkyy paikoin luonnonmaiseman
ja kulttuuriympäristöjen hoitamattomuutena ja vähäisenä hyödyntämisenä.
Rannikkoseudun mahdollisuudet ja
uhat
Maaseudun vetovoimaisuus etenkin
suurempien keskusten läheisyydessä
on kasvamassa. Ihmiset ovat tottuneet
liikkumaan työn perässä, jolloin etätyön
mahdollisuuksien ohella maaseudun
imagon
rakentamisen,
maaseudun
markkinoinnin ja vetovoimatekijöiden
vahvistamisen merkitys nousee avainasemaan. Asumisen laatu, henkinen ja
sosiaalinen hyvinvointi sekä yhteisöllisyys ovat maaseudun tulevaisuuden
mahdollisuuksia.
Kuluttajien ekologisemmat arvot,
huoli ympäristön tilasta ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvostuksen kasvaminen heijastuvat tulevina vuosina
vapaa-aikaan ja palveluiden kysyntään.
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan laajenemiselle
uusille kasvualoille, kuten vaihtoehtoiset hyvinvointipalvelut, uudet kulttuuripalvelut sekä bioenergia ja ympäristöteknologia. Maaseudulla on mahdollista
luoda malliesimerkkejä hajautetusta ja
pienimuotoisesta energiatuotannosta.
Vesistöjen kunnostaminen sekä perinne- ja kulttuurimaisemien hoitaminen
lisäävät alueen omaleimaisuutta ja matkailullista arvoa. Matkailukohteiden monipuolinen kehittäminen tukee samalla
paikallisten asukkaiden virkistäytymisja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Matkailun kehittäminen ja kyläkohtaisten palveluratkaisujen toteuttaminen
vaatii toimivien tietoliikenneyhteyksien
ohella luovuutta ja uskallusta tehdä
asioita uudella tavalla.
Rannikkoseudun alueen luonto,
kulttuuriperintö ja historia sekä kaupunkien läheisyys tarjoavat hyvät mahdollisuudet teemapohjaisen matkailun
kehittämiseen sekä siihen liittyvään
omaleimaiseen tuotteistamiseen ja oh-

• maaseudun ja yritystoiminnan
monipuolisuus
• liikenteellinen sijainti - Oulun ja
Raahen läheisyys
• paljon nuorisoa ja nuoria yrittäjiä
• ihmisten osaaminen, koulutus ja
luovuus

• nuorisotyöttömyys
• ikärakenteen voimakas alueellinen
vaihtelu
• palveluiden heikkeneminen
• hajanainen toimintakenttä ja
yhteistyön vähyys
• muutosvastarinta

• meri, luonto- ja kulttuuriympäristö

• maiseman hoitamattomuus

• luonnonvarat ja raaka-aineet

• itsetunnon ja oman alueen

• turvallinen ja rauhallinen

arvostuksen vähyys

asuinympäristö
• monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
• kausiasukkaat

• maaseudun vetovoiman kasvu
• yhteisöllisyyden arvostuksen nousu
• pohjoisten/arktisten alueiden
yhteistyön vahvistaminen
• terveys- ja ympäristötietoisuuden
lisääntyminen

• kunta- ja palvelurakenteen
muutokset
-keskittymiskehitys
-talous
-väestönmuutos
• eriarvoisuuden lisääntyminen

• monialainen verkostoituminen

• osallistumattomuus

• kulttuuri- ja

• ympäristöongelmat/luonnon

harrastusmahdollisuuksien

pilaantuminen

monipuolistuminen
• alueen värikkään historian ja
perinteiden hyödyntäminen
• toimivat tietoliikenneyhteydet
• luonto- ja lähimatkailu
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jelmapalveluiden kehittämiseen. Tämä
vaatii entistä laajempaa yhteistyötä
yritysten, kuntien ja yhteisöjen kesken
sekä ympäristön ja luonnon tilasta huolehtimista. Monialainen yhteistyö eri
toimialojen kesken on avainasemassa
tuotekehittelyssä ja uusien tuotteiden
käyttöönotossa. Uudet kyläkohtaiset
palveluratkaisut ja sopimuksellisuuden
edistäminen sekä toimijoiden verkostoituminen kansainväliselläkin tasolla ovat
keinoja, joilla maaseudun vetovoimaa
tuetaan.
Väestön ikääntyminen ja poismuutto ovat uhkia maaseudun monipuolisen väestörakenteen ja palveluiden
säilymiselle.
Kuntaliitokset
voivat
edelleen keskittää palveluita keskuksiin.
Taloudellisen tilanteen heikkeneminen
heijastuu kuntien ja yritysten kykyyn
tuottaa palveluita. Kuntaliitosten ja
keskittymiskehityksen myötä päätöksenteko ja omaan elämään vaikuttamismahdollisuudet uhkaavat siirtyä yhä
kauemmas asukkaiden vaikutusvallasta.
Epävarmuuden ilmapiirissä ihmiset helposti passivoituvat ja usko yrittämiseen
ja vaikuttamiseen voi taantua. Tällöin
kehittäminen jää yhä harvemman toimijan harteille. Maaseutualueiden eriarvoistuminen on vakava tulevaisuuden
uhkatekijä, jos palveluiden saavutettavuus ja työllisyys heikkenevät ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat rajatut.
Oman haasteensa asumisviihtyvyyteen,
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palveluiden kehittymiseen sekä ympäristön ja luonnon tilaan tuovat suuret
teolliset hankkeet.
Ohjelmakauden 2007-2013 tulokset
ja kokemukset
Edellisellä ohjelmakaudella Nouseva
Rannikkoseutu ry:llä oli käytössä maaseuturahaston osalta noin 4,3 milj. euroa. Rahoitus ei ole ollut riittävä kentän
tarpeisiin nähden ja hankkeita on jouduttu ohjaamaan aktiivisesti koko ohjelmakauden ajan muille tahoille. Vuonna
2013 jäljellä ollut kehys myönnettiin
heti vuoden ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa, jossa jouduttiin tekemään
useita kielteisiä päätöksiä tukihakemuksiin kehyksen rajallisuuden vuoksi.
Alueella on selkeä tarve ohjelmakauden
2014-2020 osalta entistä suurempaan
kehykseen.
Vuosina 2007-2013 rahoitettiin
yli 220 hanketta maaseuturahastosta.
Näistä noin 70 % oli yritystukia ja 30
% yleishyödyllisiä hankkeita. Euromääräisesti mitattuna julkisesta tuesta noin
50 % meni yritystukiin ja toinen 50 %
yleishyödyllisiin hankkeisiin. Yritystukien osuus Nouseva Rannikkoseutu ry:n
toiminnassa on selvästi valtakunnan tasoa korkeampi - samoin kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla, jossa myönnetään
yli 20 % koko valtakunnan yritystuista
Leaderin osalta. Yritystukien osuus on

kasvanut tasaiseen tahtiin, joten tätä pitkäjänteistä yhteistyötä yrittäjien kanssa
jatketaan tulevaisuudessakin.
Yritystukien osalta investointituki on ollut halutuin tukimuoto. Myös
käynnistystukea on käytetty paljon ja
sillä on ollut merkittävä vaikutus uusien
työpaikkojen luomisessa. Vähiten kysytyin tukimuoto on ollut kehittämistuki
ja sitä ovat käyttäneet pääasiassa jo pidempään toimineet yritykset. Yritysryhmähankkeet on todettu erittäin hyväksi
kehittämisvälineeksi, jonka avulla on
pystytty lisäämään yritysten verkostoitumista ja luomaan uusia tuotteita
sekä palveluita. Yritysryhmähankkeiden
tarve on lisääntynyt ohjelmakauden loppupuolella ja tämän kaltaista rahoitusmuotoa tarvitaan myös ohjelmakaudella
2014-2020.
Yleishyödylliset hankkeet ovat
painottuneet Elinkeinoelämän ja maaseudun peruspalvelut -toimenpiteeseen. Toiseksi yleisin toimenpide on
ollut Kylien kunnostus ja kehittäminen.
Koulutus- ja tiedotushankkeita on ollut
vain kaksi. Yleishyödyllisissä hankkeissa on kunnostettu useita kyläläisten
kokoontumistiloja, parannettu alueen
asukkaiden harrastusmahdollisuuksia
ja kylämaisemaa sekä edistetty lähidemokratiaa. Vuosien 2012 ja 2013
aikana on selvästi noussut entistä suurempi tarve lähipalveluiden sekä toimivamman lähidemokratian kehittämiselle

kuntaliitosten ja palveluiden keskittämisen myötä. Alueen asukkaiden toiveena
on myös suunnata entistä enemmän
toimenpiteitä kylämaiseman kunnostamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan
lisäämiseen.
Nouseva Rannikkoseutu ry:llä on
ollut käytössään myös KyläLeader-rahoitus, jonka kautta alueen yhdistykset
ja nuorten ryhmät ovat saaneet rahoitusta 100-500 euroa pieniin hankkeisiin. Tämän rahoitusmuodon kautta on
aktivoitu uusia toimijoita ja erityisesti
nuoria
paikalliseen
kehittämiseen.
KyläLeader-rahoitus on saatu alueen
kunnilta ja yhdistyksen oman varainhankinnan kautta. Rahoitus on ollut
todella suosittu (103 hanketta kolmessa
vuodessa) ja viimeiset KyläLeader-rahat
myönnettiin keväällä 2013. Toimintaa
jatketaan keväällä 2014. KyläLeader
-nimi muutetaan Pohjois-Pohjanmaan
muiden Leader-ryhmien kanssa yhteneväksi NuorisoLeaderiksi ja yhteisöille
tarkoitettu tuki YhteisöLeaderiksi.
Vaikka
Pohjois-Pohjanmaa
tunnetaan valtakunnallisesti nuorten
maakuntana, ei KyläLeader-hankkeista
huolimatta, nuoria ole saatu riittävästi
mukaan toimintaan. Tämän vuoksi
nuoret on nostettava yhdeksi tärkeäksi
painopisteeksi 2014-2020 kehittämissuunnitelmassa. Nuorten innostaminen
ja mukaan saaminen vaatii erilaisia
lähestymistapoja kuin perinteinen han-

HYVÄ ELÄMÄ

ketoiminta. Myös kansainvälistyminen
koetaan haasteena. Nuoriin ja kv-toimintaan panostaminen tulevat olemaan
suurimmat muutokset tämän hetkiseen
toimintaan verrattuna, joten niiden
kehittämiseen on varattava enemmän
resursseja.
Strategia
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminta-alueen teemat, tavoitetilat ja toimenpiteet sekä läpäisyperiaatteet on
määritelty alueanalyysin ja sen pohjalta
tehdyn synteesivaiheen sekä edellisten
ohjelmakausien kokemusten pohjalta.
Swot-analyysin synteesivaiheessa on
ristiintaulukoinnin avulla pohdittu,
millaisin toimenpitein vahvuudet voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet
muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään
ja miten uhkat vältetään hyödyntämällä
vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Samalla
asioita on peilattu edellisen ohjelmakauden tuloksiin. Tämän jälkeen yksittäiset
toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty
laajemmiksi aihekokonaisuuksiksi (15
päätavoitetta), joiden pohjalta on muodostettu kehittämissuunnitelman pääteemat. (liite 1: swotista toimenpiteiksi)
Synteesivaiheen tuloksena on saatu
strateginen kehittämissuunnitelma siitä,
mitä millekin asialle pitää tehdä . Swotin synteesivaihe on tehty yhteistyössä

ELINVOIMA

YMPÄRISTÖ

swotin laadintaan osallistuneiden kanssa (mm. paikallisen kehittämisen työpajoihin osallistuneet ja leader-hallitus),
jolloin heidän paikallistuntemustaan on
voitu käyttää hyväksi.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n ohjelma nojautuu neljään teemaan, jotka
ovat hyvä elämä, elinvoima, ympäristö
ja nuoret. Teemat edistävät maaseudun kehittämisessä proriteettejä 1, 3,
5 ja 6*. Läpäisyperiaatteita ovat luovuus ja kokeilevuus, verkostomainen
toiminta sekä pohjoinen ulottuvuus.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimien strategisten hankkeiden ja
kehittämissuunnitelmasta 2014-2020
rahoitettavien hankkeiden tulee edistää
näiden teemojen tavoitteita ja läpäisyperiaatteita. Kaikkia strategian teemoja
voidaan toteuttaa sekä yritys- että
yleishyödyllisten tukien avulla. Nouseva
Rannikkoseutu ry:n toteuttamiin strategisiin hankkeisiin haetaan myös muuta
kuin maaseuturahaston kautta tulevaa
rahoitusta. Ohjelman aluevaikuttavuus
syntyy siitä, että rahoitettavat hankkeet
ja alueen muu toiminta vaikuttavat samaan suuntaan.

NUORET

*

1
3
5
6

osaamisen ja innovaatioiden edistäminen
elintarvikeketjun organisoituminen
luonnonvarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen edistäminen maatalous-,
elintarvike- ja metsäsektoreilla
sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla
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Toiminta-alueen teemat ja
tavoitetilat ohjelmakaudella 20142020

HYVÄ ELÄMÄ
H

yvä elämä on subjektiivinen
kokemus ja tarkoittaa erilaisia asioita eri ihmisille.
Sitran tutkimuksen (2011)
mukaan suomalaisten mielestä hyvä
elämä rakentuu hyvistä ihmissuhteista,
terveydestä, sujuvasta arjesta ja oikeudenmukaisuudesta. Saman tutkimuksen
mukaan yhä useampi suomalainen haluaisi asua maaseudulla, koska maaseutu
tarjoaa hyvän elämän peruselementit.
Hyvä elämä mahdollistuu mm. sellaisissa kylissä, joissa asuu eri-ikäisiä ihmisiä,
joissa on tarjolla lähipalveluita, eivätkä
työpaikat sijaitse kaukana.
Hyvä elämä -osiosta rahoitettavien
hankkeiden tulee aktivoida asukkaita
osallistumaan alueen kehittämistyöhön sekä vahvistaa yhteistyötä eri
toimijoiden välillä. Käynnissä olevien
kuntauudistusten myötä toimiviin lähipalveluihin on panostettava entistä
enemmän. Nouseva Rannikkoseutu
ry:n tukemien hankkeiden tulee olla
paikallisesti merkittäviä kehittämis- tai
investointihankkeita. Tavoitteena on kehittää kylätoimintaa, lisätä maaseudun
asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parantaa lähipalveluita ja tukea
ikäihmisten hyvinvointia.
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TAVOITETILA

Rannikon vahva
ME-henki perustuu
monitahoiseen yhteistyöhön. Monipuoliset palvelut
ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet
takaavat arjen sujumisen.

TUULA LÄNKINEN, KYLÄTOIMIJA

Paikallisuus ja juuret merkitsevät
paljon. Olen tyytyväinen elämääni
maaseudulla. En
toivo muuta kuin
terveyttä, rauhaa ja
sopivaa tekemistä.”
Nouseva Rannikkoseutu ry • 11

TAVOITE

TOIMENPITEET

kylät ja kunnat alueen voimavarana

yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen

HYVÄ ELÄMÄ

kylien suunnitelmallinen kehittäminen
aktiivisen kansalaisuuden ja lähidemokratian edistäminen
kylien, yhdistysten ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen
kylätalojen toiminnallisuuden kehittäminen
ystävyys/kummikylä toiminnan käynnistäminen

aktiivinen kulttuuri ja vapaa-aika

maaseutukulttuurin vahvistaminen
harrastus- ja lähiliikuntamahdollisuuksien edistäminen
verkostojen ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen

toimivat lähipalvelut

monipalvelukeskuksien perustaminen
sopimuksellisuuden lisääminen
kokeellisten ratkaisujen edistäminen palvelujen tuottamisessa
kylien valokuituverkkoselvitykset

hyvinvoivat ikäihmiset

kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen
lasten, nuorten ja ikäihmisten kohtaamisen edistäminen
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ELINVOIMA
E

linvoima on tahtoa, kykyä ja
mahdollisuuksia uudistua ja
kehittää uutta. Yrittäjyyden
vahvistaminen, uudenlaiset tavat tehdä työtä ja monialaiset verkostot
sekä kansainvälistyminen tuovat rannikolle uutta elinvoimaa. Paikallisuus
ja aito halu ratkaista ongelmia tarjoaa
uusia innovaatioita ja liiketoiminnallisia
mahdollisuuksia.
Nouseva
Rannikkoseutu
ry:n
rahoittamien hankkeiden tulee lisätä
maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistumista, parantaa yritysten
kannattavuutta, tuottavuutta ja uusiutumista sekä vahvistaa kilpailukykyä.
Kehittämissuunnitelman kautta rahoitetaan sekä alkavien yritysten että jo
toimivien yritysten perustamis-, investointi-, kehittämis- ja innovaatiotoimia
sekä yhteistyötä lisääviä hankkeita.
Yrityshankkeiden osalta Leader-ryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 1-2
henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä.
Nouseva Rannikkoseutu ei aseta pienyrittäjyydelle tiukkoja toimialarajoituksia. Avustusta ei kuitenkaan voida
myöntää maatalouden, metsätalouden ja
kalatalouden alkutuotantoon luettaviin
toimintoihin eikä kalataloustuotteiden
jalostukseen. Teeman kautta tuetaan
myös rannikon brändin edistämistä ja
kansainvälistymistä sekä kulttuurien
kohtaamista. Teemasta rahoitusta saavat hankkeet voivat olla myös yleishyödyllisiä.

TAVOITETILA

Rannikkoseudun
elinkeino- ja yrityselämä on verkostoitunutta,
kilpailukykyä vahvistetaan paikallisuuden ja alueen
osaamisen kautta.
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MAASEUDUN ASUKAS

Juuret rannikkoseudulla antavat luottamusta ja uskoa omiin
mahdollisuuksiin. Tutusta ja turvallisesta
ympäristöstä on hyvä
ponnistaa maailmalle!”
14 • Nouseva Rannikkoseutu ry

ELINVOIMA

TAVOITE

TOIMENPITEET

yrittäjyyden tukeminen

yritysten toimintaedellytysten kehittäminen
yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen
sosiaalisen yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden
edistäminen
osuuskuntatoiminnan aktivoiminen

elinvoimaa paikallisuudesta

rannikon brändin edistäminen
luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen
kulttuuriperinnön tuotteistaminen

uudet innovaatiot

erilaisten tuotekehityshankkeiden käynnistäminen
uusien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen

sopeutuminen isoihin
teollisuushankkeisiin

kansainvälistymisen ja kulttuurien kohtaamisen tukeminen
paikallisen yhteisön eheyttäminen
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YMPÄRISTÖ
R

annikkoseutu on ympäristöja maisema-arvoiltaan rikas
alue. Luonto on monipuolista
ja alueen asukkaat arvostavat
ympäristön turvallisuutta, rauhallisuutta ja puhtautta. Ihmiset ovat samalla
yhä tietoisempia luonnon resurssien
vähenemisestä ja ilmastonmuutoksen
etenemisestä.
Nouseva Rannikkoseutu ry tukee
hankkeita, jotka edistävät ympäristön
hyvinvointia, kestävää kehitystä ja
sopeutumista
ilmastonmuutokseen.
Hankkeiden tulee olla paikallisesti merkittäviä kehittämis- ja investointihankkeita. Ympäristö osiossa parannetaan
maiseman viihtyisyyttä ja tuetaan vihreää hyvinvointia, uusien ympäristöratkaisujen ja biotalouden kehittämistä sekä
lähiruokaan liittyviä hankkeita.
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TAVOITETILA

Rannikkoseudun
luonnonvaroja
hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi. Uudet ympäristöratkaisut,
lähiruoka ja vihreä
hyvinvointi tuovat
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

ANNI RAPINOJA, TAITEILIJA

En osannut rakentaa
taloa ja työhuonetta
muualle kuin Hailuotoon. Täällä on horisonttia, tuttuja metsiä
ja metsäpolkuja, ihmisiä
jotka muistaa lapsuudesta.”
Nouseva Rannikkoseutu ry • 17

YMPÄRISTÖ

TAVOITE

TOIMENPITEET

viihtyisät kylämaisemat

kylämaiseman hoidon lisääminen
ympäristötaiteen edistäminen
vanhojen rakennusten uudet käyttömahdollisuudet

vihreä hyvinvointi

luonnontuotteiden jatkojalostaminen
green care -palveluiden kehittäminen

lähiruoka

rannikon ruokakulttuurin tunnetuksi tekeminen
lähi- ja luomuruoan jalostuksen ja käytön lisääminen

uudet ympäristöratkaisut ja
biotalous
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hajautetun/uusiutuvan energiatuotannon edistäminen
ympäristökasvatuksen lisääminen

NUORET
N

uorisolain
määritelmän
mukaan nuoria ovat alle
29-vuotiaat, mutta tämän
teeman toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa alle 25-vuotiaisiin.
Aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi
nuorille on luotava mahdollisuuksia
oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen sekä
yhteisölleen tärkeitä asioita. Nuorena
opittu aktiivisuus seuraa aikuisuuteen
ja sitoo nuoren osaksi yhteiskuntaa.
Rannikkoseudulla nuorisotyöttömyys
on maan keskiarvoa korkeampi, samaan
aikaan suuret ikäluokat ovat siirtymässä
eläkkeelle. Lähivuosina työvoimapula
on todellinen uhka, ellei nuoria saada
kouluttautumaan ja pysymään alueella.
Nouseva Rannikkoseutu ry toteuttaa ja tukee nuoret-teeman alla paikallisia kehittämis- ja investointihankkeita,
jotka vahvistavat nuorten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat
nuorten kasvua ja aktiivista toimintaa,
lisäävät nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. *NuorisoLeaderin kautta rahoitetaan nuorten
itsensä toteuttamia hankkeita. Nouseva
Rannikkoseutu ry:n hallitukseen lisätään yksi paikka nuorisojäsentä varten.

TAVOITETILA

Rannikkoseudun
nuoret ovat tasapainoisia ja itsenäisiä toimijoita,
jotka osallistuvat
aktiivisesti kehittämistyöhön ja nuorten hankkeiden
toteuttamiseen.

*

Nuoriso- ja YhteisöLeader-rahoitus ovat Nouseva Rannikkoseutu ry:n omia kansallisia rahoitusmuotoja yhdistysten ja nuorten ryhmien pienimuotoisille hankkeille (tuki maksimissaan
500 euroa/ hanke). Nuoriso- ja YhteisöLeaderin tavoitteena on käynnistää uutta toimintaa ja saada erityisesti nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin.
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ELINA MATKASELKÄ, NUORISO-OHJAAJA

Kotiseutuni on minulle tärkeä, siihen
kuuluu maalaismaisemat, aito tekemisen meininki, jota
rikastuttavat tavalliset hyväsydämiset
ihmiset”
20 • Nouseva Rannikkoseutu ry

NUORET

TAVOITE

TOIMENPITEET

hyvinvoiva ja aktiivinen nuori

harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen
syrjäytymisen ehkäisy
vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen

nuorten yrittäjyys

pop-up yrittäjyyteen kannustaminen
yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen

kansainvälinen nuori

kv-vaihtojen tukeminen
kotikansainvälistymisen edistäminen
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Äidiltä tyttärelle 2011, design Päivi Harjuhaahto, tilaaja Kotiliesi, valmistaja Kalevala Koru Oy.

1. LUOVA JA KOKEILEVA
2. VERKOSTOMAINEN TOIMINTA
3. POHJOINEN ULOTTUVUUS

Läpäisyperiaatteet
ohjelmakaudella 2014-2020
1. Luova ja kokeileva
Leader-toimintatapaan
kuuluu
uusien toimintamallien ja menetelmien
kokeilu. Nouseva Rannikkoseutu ry
painottaa innovaatioiden syntymistä ja
ennakkoluulottomia toiminnan avauksia. Innovaatiot voivat olla teknisiä tai
sosiaalisia. Innovatiivisuutena nähdään
myös paikallisista kehittämistarpeista
lähtevät uudenlaiset tavat toimia.
Yhdistyksen roolina on toimia uusien ideoiden kasvualustana ja tukijana.
Luovaa ja kokeilevaa toimintaympäristöä vahvistetaan verkostoitumista ja kehittämisosaamista tukevin toimenpitein.
Leader-ryhmän omia, uusia toimintatapoja tulevat olemaan:
•

•

Norsun kärsä -kilpailu yrityksille ja
nuorille, jonka kautta etsitään uusia
yritys/tuote/palvelu -innovaatioita.
Norsu päivät, joilla alueen kylätoimijat voivat verkostoitua ja kehittää
toimintaideoitaan yhdessä eteenpäin.
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•

Norsu pankki, jonka tarkoituksena
on olla kaikille avoin ideoiden kehittelyalusta.

2. Verkostomainen toiminta
Nouseva Rannikkoseutu ry:n tavoitteena on edistää verkostomaista toimintaa.
Aikaisempien ohjelmakausien tuoma
kokemus on osoittanut, että monialaisten verkostojen kautta saadaan esille
erilaisten toimijoiden paras osaaminen
ja kentän kokemustieto kehittämistyön
pohjaksi.
Monialaisten verkostojen kautta
olemassa olevat resurssit tulevat tehokkaammin käytetyiksi ja sitä kautta
pystytään paremmin vastaamaan myös
yhteiskunnallisiin muutoksiin. Verkostomaisen toiminnan avulla pystytään
lisäämään toimijoiden välistä luottamusta, joka on kaiken kehittämistyön perusta. Myös samaa toimialaa edustavien eri
toimijoiden verkostoitumista tuetaan.
Nousevan Rannikkoseudun roolina on saattaa saman pöydän ääreen

yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin toimijoita. Yhdistyksen tavoitteena
on monialaisten verkostojen tuottaman
avoimen ideoinnin kautta luoda uutta
paikallista ajattelua.
3. Pohjoinen ulottuvuus
Kansainvälisyys on yksi Leader-toimintatavan ominaispiirre. Nouseva Rannikkoseutu ry tulee painottamaan erityisesti pohjoista ja arktista ulottuvuutta
(Pohjoismaat ja Baltian maat). Myös
Venäjä on tärkeä yhteistyökumppani
alueen yrityksille ja matkailuelinkeinolle. Pohjoisen ulottuvuuden painottaminen ei sulje pois muiden maiden kanssa
toteutettavia kv-hankkeita.
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja
alueelle ja luoda toimijoille uusia verkostoja, joita he voivat hyödyntää oman
toimintansa kehittämisessä. Pohjoista
ulottuvuutta painottamalla saadaan
tehokkaammin konkreettista lisäarvoa
alueelle.

Kansainvälisyyttä tuetaan
seuraavin toimenpitein:
•
•

•
•

mm.

Tukemalla ystävyyskylätoimintaa.
Mahdollistamalla toimihenkilöiden
osallistuminen kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin.
Tukemalla kv-hankkeita, jotka edistävät ohjelman tavoitteita.
Järjestämällä
kv-koulutusta
ja
opintomatkoja yhdistyksen toimihenkilöille ja hallitukselle sekä
yrityksille, yhdistyksille ja alueen
muille toimijoille.

Hankkeiden valintaperusteet
Nouseva Rannikkoseutu ry on laatinut
maaseuturahaston hankkeiden tar-

koituksenmukaisuus harkintaa varten
valintakriteerit (liite 2). Valintakriteeritaulukko toimii hankevalmistelun työkaluna ja sitä käytetään päätöksenteon
pohjana. Pakollisista valintakriteereistä
hankkeiden on täytettävä kaikki tullakseen rahoitetuksi sekä vähintään yksi
teemakohtainen kriteeri. Jokaisesta
hankkeesta arvioidaan vain sen toteuttamaan teemaan kuuluvat kriteerit sekä
pakolliset ja lisäarvoa tuottavat kriteerit.
Hankkeet priorisoidaan arvioinnissa täyttyneiden kriteerien määrän
mukaisessa järjestyksessä. Eri teemoihin sijoittuvat hankkeet eivät ole
suoraan vertailukelpoisia kriteerien eri
lukumäärän vuoksi. Vain saman teeman
hankkeita vertaillaan keskenään yhteispisteiden mukaan kokouskohtaisesti.

Yritystukia ja yleishyödyllisiä hankkeita
vertaillaan vain keskenään ei toisiinsa.
Rahoituslinjaukset ja valintakriteerit
löytyvät Nouseva Rannikkoseutu ry:n
nettisivuilta kohdasta rahoitus.

Nouseva rannikkoseutu ry
Yhdistys ja hallitus
Leader-ryhmän juridinen muoto on yhdistys (liite 3, yhdistysrekisteriote). Nouseva Rannikkoseutu ry on muodostettu
Lakeuden Leader ry:n pohjalle nimi- ja
sääntömuutoksin (liite 4, yhdistyksen
säännöt), jotka on hyväksytty vuosikokouksessa Lumijoella 22.2.2000. Kokouksessa yhdistyksen uudeksi nimeksi
vahvistettiin Nouseva Rannikkoseutu ry.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 12-15 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä. Hallitus on muodostettu
kolmikantaperiaatteen mukaan (liite
5, hallituksen jäsenet 2014). Hallituksessa on edustajia alueen yhteisöistä ja
yrityksistä sekä yksityisiä henkilöitä ja
julkisen sektorin edustajia. Yksi hallituspaikka on varattu alle 25-vuotiaalle
nuorisojäsenelle. Hallituksen osaamista
eri aloilta hyödynnetään Nouseva
Rannikkoseutu ry:n kehittämissuunnitelman toteuttamisessa.
Hallituksen
jäsenillä on kollektiivinen vastuu
päättämistään asioista. Muodollisen
päätöksenteon ohella korostuu tarkoituksenmukaisuusharkinnan
merkitys
- hankkeiden on oltava järkeviä sekä
edistettävä
kehittämissuunnitelman
teemoja. Laillisuusharkinta on myös
osa hankeprosessia ja päätöksentekoa.

Laillisuusharkinta ei ole varsinaisesti
hallituksen tehtävä, vaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen.
Toimisto ja henkilökunta
Yhdistyksen toimisto sijaitsee maantieteellisesti toiminta-alueensa keskellä,
liikenteellisesti hyvällä paikalla Ruukin
keskustassa Siikajoella, joka on myös
yhdistyksen kotipaikka. Toiminnan
luonteeseen kuuluu henkilökunnan liikkuminen hanketoteuttajien parissa sekä
tutustuminen
toimintaympäristöihin.
Yhdistyksen taloushallinto on ulkoistettu ja sitä hoitaa Tilitoimisto Simo
Salonen Oy.
Nouseva Rannikkoseutu ry:llä on
toiminnanjohtaja ja taloussuunnittelija
sekä kaksi kokoaikaista hanketyöntekijää projektirahoituksesta riippuen.
Yhdistykselle voidaan palkata lisää
henkilökuntaa, mikäli se katsotaan Leader-ryhmän laajenevan toiminnan tai
omien hankkeiden osalta tarpeelliseksi.
Yhdistyksen henkilöstön kehittämistä
ohjaa vuosille 2014-2020 laadittava
henkilöstösuunnitelma, joka pyrkii
osaltaan mahdollistamaan tämän kehittämissuunnitelman tavoitteet.
Nouseva
Rannikkoseutu
ry:n
henkilöstö on osallistunut 2013–2014
maaseutuverkoston järjestämään laatukoulutukseen. Koulutuksen yhteydessä

yhdistykselle on laadittu laatukäsikirja,
jota päivitetään jatkossa vuosittain.
Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet liittymisilmoituksen perusteella.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsenyys
edellyttää jäsenmaksun maksamista ja
jäsenluettelo tarkistetaan vuosittain.
Vuoden 2014 keväällä maksaneita jäseniä oli 115, joista 59 henkilöjäseniä ja
56 yhteisöjäseniä.
Jäsenet saavat tietoa Nouseva
Rannikkoseutu ry:n toiminnasta ja
rahoitetuista hankkeista sähköisen
jäsentiedotteen kautta. Kansallisella
rahoituksella toteutettavat Nuoriso- ja
YhteisöLeader-rahoitukset (ent. KyläLeader-rahoitus) on tarkoitettu vain
yhdistyksen jäsenille.
Oppimissuunnitelma
Oppiminen on ennen kaikkea toimintatapa. Organisaation oppimisen tasolla
keinoina ovat muun muassa arvioinnit
ja benchmarkkaus. Nouseva Rannikkoseutu ry käyttää oppimiseen esimerkiksi yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri
Leader-ryhmien kesken sekä jatkuvaa
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itsearviointia. Ulkopuolinen arviointi
pyritään teettämään tai tekemään Leader-ryhmien välisenä ristiin arviointina
vähintään kerran ohjelmakaudessa.
Myös laatukäsikirjan tekeminen ja sen
jatkuva päivittäminen tukevat organisaation oppimista.
Yhdistyksen henkilökunnan koulutustausta ja työkokemus on monipuolinen. Jokainen on oman vastuualueensa
ammattilainen. Työntekijät osallistuvat
säännöllisesti Maaseutuverkoston, ministeriöiden, Mavin, ELY-keskusten sekä
muiden maaseudun kehittämisestä vastaavien organisaatioiden koulutuksiin ja
tilaisuuksiin.
Hanke- ja ammatillista osaamista
päivitetään tarvittaessa myös muiden
koulutusten avulla. Uusia toimintatapoja
kehitetään yhteistyössä eri Leader-ryhmien ja maaseudun kehittäjien kanssa.
Kansainvälisen toiminnan tukemiseksi
järjestetään erilaisia koulutuksia yhdistyksen työntekijöille ja hallituksen
jäsenille. Hiljaisen tiedon siirtymistä
edistetään tiiviillä tiimityöskentelyllä ja
jatkuvalla vuorovaikutuksella.
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Hallitus koostuu monen alan
ammattilaisista.
Hallitustyöskentelyn
ja EU-rahoituksen osaamista hankitaan
koulutusten avulla. Toiminnanjohtaja
järjestää jokaiselle uudelle hallituksen
jäsenelle perehdytyskoulutuksen ja
lisäksi hallituksen kokouksissa päivitetään näitä tietoja aina tarvittaessa.
Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus
osallistua myös Maaseutuverkoston
järjestämiin hallituskoulutuksiin. Eri
Leader-ryhmien hallitusten välistä yhteistyötä tiivistetään järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja vertaistapaamisia.
Leader-ryhmä toimii paikallisen
kehittämisen solmukohtana. Yhdistykselle kertyy paljon tietoa paikallisten toimijoiden tarpeista, erilaisista
hankkeista ja niiden tuloksista. Tämän
tiedon ansiosta Leader-ryhmä pystyy
verkottamaan samoihin tavoitteisiin
pyrkiviä toimijoita toisiinsa. Monialaiset
verkostot luovat hyvän pohjan uusille
yhteistyömuodoille ja innovaatioiden
kehittymiselle.
Tiedon kerryttämisen avulla kehittämistyötä pystytään rakentamaan
aina jo aiemmin opitun päälle, eikä

samoja ongelmia tarvitse siten ratkaista
moneen kertaan. Aktiivinen osallistuminen ja avoin tiedonvaihto erilaisissa
verkostoissa onkin yksi tärkeimmistä
oppimisen keinoista.
Paikallisten toimijoiden oppimista
tuetaan järjestämällä alueen yrittäjille,
yhdistyksille ja maaseudun asukkaille
erilaisia koulutuksia ja opintoretkiä
sekä mahdollisuuksia kokemustenvaihtoon. Koulutuksia järjestetään mm.
yhdistystoiminnasta,
hankerahoituksesta ja ajankohtaisista teemoista. Tavoitteena on lisätä alueen kehittämis- ja
hankeosaamista siten, että toimijat ovat
entistä valmiimpia pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja kokevat hallitsevansa
koko hankeprosessin. Hankeosaamisen
taso on jo hyvä pidempään hankkeiden
parissa toimineilla yhteisöillä, mutta
uudet toimijat tarvitsevat lisäkoulutusta. Erityisesti hankkeiden maksatukset
koetaan haasteellisina.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n rooli
verkoston oppimisessa on varmistaa,
että sidosryhmät ja muut verkoston
jäsenet ovat tietoisia olemassa olevista

mahdollisuuksista ja osaavat hyödyntää
niitä omiin tarpeisiinsa.
Oppimista arvioidaan ja mitataan
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminnan
muun arvioinnin ja seurannan yhteydessä. Vuosittain yksi hallituksen kokouksista tulee olemaan strategiakokous.
Kokouksessa käydään läpi strategian eri
teemojen ja läpäisyperiaatteiden toteutumista ja mietitään mahdollisesti tarvittavia toimia tavoitteisiin pääsemiseksi.
Muutaman vuoden välein strategiakokoukseen kutsutaan toiminta-alueen
kuntien edustajat mukaan.
Yhdistyksen vahvuudet,
kehittämistarpeet ja tavoitetila
Tavoitetila ohjaa Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimintaa alueen yhtenä tärkeimpänä paikallisena kehittäjätahona.

Yhdistyksen perustehtävänä on tuottaa
alueelle lisäarvoa. Tällä tarkoitetaan
kaikkea sitä hyötyä, mitä alueen eri
toimijat saavat Nouseva Rannikkoseutu
ry:n toteuttamasta strategiasta.
Nouseva
Rannikkoseutu
ry:n
toiminnan arvot mukailevat yleisiä
Leader-toiminnan periaatteita. Toiminta-arvoja ovat:
•
•
•
•

asiakaslähtöisyys - asiakkaita autetaan saavuttamaan tavoitteensa
avoimuus - jokainen voi osallistua
yhdistyksen toimintaan
paikallisuus - toiminta tukee ja vahvistaa alueen identiteettiä
uuden etsiminen - yhdistys hakee
aktiivisesti vaikuttavampia tapoja
toimia

Kehittämisstrategian pohjana ovat
sekä Leader-ryhmän omat että alueelta
tulevat vahvuudet ja kehittämistarpeet.
Toiminnassa nojataan yhdistyksen vahvuuksiin ja panostetaan kehittämistarpeisiin. Sitä kautta päästään lähemmäksi
Nouseva Rannikkoseutu ry:lle asetettua
tavoitetilaa.

”YHDISTYKSEN TAVOITETILA VUONNA 2020: NOUSEVA
RANNIKKOSEUTU
ON VAHVA ALUEKEHITTÄJÄ JA
INNOSTAVA, ASIANTUNTEVA SEKÄ
HALUTTU YHTEISTYÖKUMPPANI”

YHDISTYKSEN VAHVUUDET

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISTARPEET

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimihenkilöiden ja hallituksen monipuolinen
osaaminen
hyvä tiimihenki
paikallistuntemus
pitkä kokemus kylien kehittämisestä
vahva osaaminen pienyritysten tukemisessa
asiakaslähtöinen palvelu
joustavuus
uudistumiskykyisyys
idearikkaus
hyvät ja monialaiset verkostot
luova ongelmanratkaisu
toimintaresurssit

kv-osaamisen lisääminen (kielitaito)
verkostojen luominen yli Pohjois-Pohjanmaan
uuden teknologian monipuolinen hyödyntäminen
toimintaresurssien ja rahoituslähteiden lisääminen
sähköistäminen (kokouskäytäntö ja muu hallinto)
viestinnän kehittäminen
hallitusten välisen yhteistyön lisääminen
jäsenyyden kehittäminen
oma varainhankinta
tiiviimpi kuntayhteistyö
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Yhteistyö ja työnjako
Maaseutua ei rakenneta yksin vaan
yhdessä. Tavoitteellisessa maaseudun
kehittämistyössä eri toimijoiden ja eri
tasojen kehittämistoimet ovat samansuuntaisia. Täydentävyys on seurausta
onnistuneesta yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Yksi tällainen onnistunut
yhteistyöelin on Pohjois-Pohjanmaan
alueella toimiva maaseutufoorumi. Maakunnallisen verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2007 valtakunnallisen,
Seinäjoella toimivan Maaseutuverkostoyksikön vanavedessä.
Pohjois-Pohjanmaalla
toimivan
verkoston tavoitteena on parantaa
maaseudun näkyvyyttä, edesauttaa sen
kehittymistä ja osallistua maaseudusta käytävään keskusteluun. Nouseva
Rannikkoseutu ry:n lisäksi tähän verkostoon kuuluvat mm. Oulun yliopisto,
MTK, 4H-piiri, MSL, ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan muut Leader-ryhmät
ja Pohjois-Pohjanmaan kylät ry. Verkostoyhteistyötä jatketaan ja terävöitetään
tulevalla ohjelmakaudella.
Leader-ryhmälle toiminta-alueen
kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja niiden kanssa järjestetään
säännöllisesti aluekehittämistä ja yhdistyksen toimintaa suuntaavia tapaamisia.
Kunnat toimivat yhdistyksen osarahoittajina. Leader-ryhmässä tehty työ
merkitsee alueiden kunnille asukkaiden
aktivoitumista ja elinkeinoelämän piristymistä. Hankkeiden myötä alueelle on
luotu uusia palveluja, tapahtumia, työpaikkoja ja yrityksiä sekä talkoohenkeä.
NuorisoLeaderin kautta myös
nuoria on saatu mukaan kehittämistyöhön. Edellisen ohjelmakauden pohjalta
tehty panostuotos-laskelma osoittaa,
että kunnan sijoittama euro Leader-työhön on tuonut alueelle moninkertaisen
hyödyn. Jo pelkästään tämä kertoo sen,
että Leader-metodi on tärkeä ja tuloksia
tuova aluekehittämisen väline.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n tekemää työtä arvostetaan ja alueen kunnat
ovat sitoutuneet tukemaan yhdistyksen
työtä jatkossakin (liite 6, kuntasopimukset). Kuntien kanssa tehtävään
yhteistyöhön liittyy kiinteästi myös
seutukuntien kanssa tehtävä yhteistyö.
Myös yhteistyö muiden kylätoimijoiden kanssa on tiivistä. Vuonna 2014
Nouseva Rannikkoseutu ry:n edustaja
on sekä SYTY ry:n että Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksissa. Hanke-
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aktivaattori osallistuu kylien ja kuntien
yhteistyökokouksiin sekä kyläyhdistysten ja muiden paikallisten yhdistysten
kokouksiin pyydettäessä. Yhteisöhautomo -hankkeen puitteissa paikallisten
yhdistysten toiminnassa ollaan oltu
mukana toiminta-alueen 55 kylässä.
Nouseva
Rannikkoseutu
ry:n
keskeisiä painopisteitä on ollut ja tulee
jatkossakin olemaan pienten yritysten
tukeminen. Hyvä yhteistyö alueen
elinkeinoyhtiöiden kanssa on edellytys
hyville tuloksille. Alueella toimivia elinkeinoasioiden hoitamiseen keskittyneitä
palveluyksiköitä ovat Raahen seudun
yrityspalvelut ja Oulun seudulla toimivat BusinessOulu ja Uusyrityskeskus.

Lisäksi Liminkaan on palkattu
yrityspalvelukoordinaattori.
Yrittäjät
tai yrittäjiksi aikovat saavat alueellisten
elinkeinoyhtiöiden ja yrityspalvelukoordinaattorin kautta yritysneuvontaa ja
rahoitusasioissa heidät on ohjattu mm.
Leader-työn piiriin. Uudella ohjelmakaudella Leader-ryhmä jatkaa vakiintuneita
käytäntöjä ja yhteistyötä alueen elinkeinoyhtiöiden ja Raahen Seudun yrityspalveluverkoston (Seutu-YPP:n) kanssa.
Yhteistyötä alueen oppilaitosten
kanssa tehdään monella eri saralla.
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun sekä
Esmo Economia Oy:n järjestämillä
yrittäjyys-kursseilla Nouseva Rannikkoseutu ry on mukana kertomassa yri-

tysrahoituksesta. Yhdistys on mukana
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
ja Oulun yliopiston opiskelijoiden projektien, opinnäytetöiden ja gradujen
toteuttamisessa.
Leader-ryhmä
on
sitoutunut olemaan mukana myös Helsingin yliopiston Rural Studies -opetuskumppanina. Uudella ohjelmakaudella
yhteistyötä oppilaitosten kanssa tullaan
tiivistämään entisestään erityisesti uusien innovaatioiden löytämiseksi.
Yhteistyö
Pohjois-Pohjanmaan
viiden Leader-ryhmän välillä on tiivistä.
Vuosien 2011-2014 aikana Leader-ryhmillä on käynnissä suoraan ELY-keskuksesta 1,6 miljoonan euron rahoituksen
saanut Yhteisöhautomo -hanke. Hankkeen myötä yhteistyö Leader-ryhmien
kesken on entisestään lisääntynyt ja
tapaamisia on pidetty säännöllisesti. Ohjelmakaudella 2014-2020 tätä yhteistyötä jatketaan ja samalla syvennetään
verkostoitumista myös muiden alueiden
Leader-ryhmien kanssa mm. yhteisten
hankkeiden kautta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
on vastannut alueellisen maaseutustrategian valmistelusta. Samanaikaisesti
Pohjois-Pohjanmaan
Leader-ryhmät
ovat valmistelleet yhteistä paikallista
maaseutustrategiaa ja omien toimialueiden kehittämissuunnitelmia. Strategiat
ja suunnitelmat ovat toisiaan tukevia

ja täydentäviä. Yhteistyötä ja täydentävyyttä vahvistavat säännölliset ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien H&Y-pöytä
tapaamiset.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa on käyty vuosien 2013 ja
2014 aikana uuteen ohjelmaan liittyviä
yhteensovituskeskusteluja. Keskustelujen pohjalta todettiin, että ohjelmakaudella 2007-2013 tehty työnjako Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen välillä on
osoittautunut hyväksi toimintamalliksi
myös kauden 2014-2020 työnjaolle ja
siitä on tehty yhteistyösopimus (liite 7).
ELY-keskuksessa pääpaino Maaseuturahaston varojen sitomisessa on
2-10 htv:n maaseudun raaka-aineita ja
voimavaroja hyödyntävissä sekä maaseudun palvelutoimintaa edistävissä
taajama-alueiden ulkopuolisissa yrityksissä että maaseututaajamien pk-elintarvikeyrityksissä. ELY-keskuksen rahoittamat maaseudun kehittämishankkeet ja
niihin liittyvät investoinnit ovat pääosin
maakunnallisia, seutukuntien välisiä
kehittämishankkeita tai alueellisesti
erityisen merkittäviä tai innovatiivisia
hankkeita. ELY-keskuksesta voidaan
tarvittaessa rahoittaa myös paikallisia,
kustannusarvioltaan suuria kehittämishankkeita ja investointeja.
Nouseva Rannikkoseutu ry:n yritystuet kohdistuvat pääsääntöisesti 1-2

htv:n yrityksiin. Pääpaino yritystuissa
on pienten ja aloittavien yritysten tukemisessa. Leader-ryhmällä on käytössä
kaikki yritystukimuodot. Yritystoiminnan tukemisessa paikallisuudesta ja
yrittäjien välisestä yhteistyöstä haetaan
uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Yleishyödylliset hankkeet voivat olla
paikallisesti merkittäviä kehittämis- tai
investointihankkeita.
Leader-ryhmä voi käynnistää
ohjelman tavoitteiden edistämiseksi
erillisiä
teemahankkeita.
Nouseva
Rannikkoseutu ry:ltä rahoitusta hakevien hankkeiden tulee edistää hyvään
elämään, elinvoimaan, ympäristöön ja
nuoriin liittyviä asioita. Nouseva Rannikkoseutu ry rahoittaa myös alueiden
välisiä ja kansainvälisiä hankkeita.
Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa
on käyty syksyn 2012 ja kevään 2013
aikana keskusteluja rakennerahastojen
ja Leader-ryhmien yhteistyöstä ohjelmakaudella 2014-2020. Neuvottelut jatkuvat edelleen ja Pohjois-Pohjanmaalla
pyritään siihen, että Leader-ryhmät
voisivat toimia mm. ESR-rahoituksen
välittäjäorganisaationa.
Erillinen sidosryhmäanalyysi löytyy liitteestä 8.
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Viestintä
Viestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä
muiden
Pohjois-Pohjanmaan
Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa.
Yhdistyksellä on käytössään valtakunnallinen Leader-brändi. Nouseva
Rannikkoseutu ry:n viestinnässä korostetaan selkeyttä, paikallisuutta, helppoa
lähestyttävyyttä ja joustavuutta.
Viestinnän ydintavoitteet ovat
1) aktivoida alueen toimijoita osallistumaan
paikalliseen
kehittämiseen
ja
hakemaan rahoitusta,
2)
hanketietouden
tasapuolinen jakaminen, 3) tuoda esille
Leader-työn vaikuttavuutta ja 4) luoda positiivista kuvaa alueesta
ja sen toimijoista. Toiminnanjohtaja vastaa
viestinnästä
muiden
toimihenkilöiden avustuksella.
Leader-ryhmien
ydinviesti asiakkaille on “Ihmisten kokoisille ideoille!”. Leader on toimintaa,
neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan
parhaaksi.
Sisäisen viestinnän piiriin kuuluvat yhdistyksen toimihenkilöt, hallitus
ja jäsenet. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu lähinnä sähköpostin, intranetin
ja jäsentiedotteiden kautta. Sähköinen
jäsentiedote
julkaistaan
kahdesti
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vuodessa ja se sisältää tietoa rahoitusmahdollisuuksista, yhdistyksen muusta
toiminnasta sekä paikallisista parhaista
käytännöistä. Sisäistä vuorovaikutteista
viestintää hoidetaan hallituksen kokousten, toimihenkilöiden säännöllisten
viikkopalaverien, muiden tapaamisten ja
päivittäisen työn tekemisen kautta.
Ulkoisen viestinnän piiriin kuuluu
useita eri tahoja kuten esimerkiksi kyläyhdistykset, muut paikallisyhdistykset,
tuen saajat, alueen asukkaat, kuntien

elinkeino- ja kehittämisyhtiöt, paikalliset ja maakunnalliset oppilaitokset,
muut Leader-ryhmät, ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Maaseutuvirasto, ministeriöt, kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet, median edustajat ja
SYTY.
Tiedottaminen tapahtuu Leader-ryhmän julkaisemien tiedotteiden,
raporttien, esitteiden, lehtien, www-si-

vujen, sosiaalisen median ja sähköpostin
kautta. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät julkaisivat syksyllä 2012 yhteisen
nettisivuston, jonka alla toimii myös
jokaisen Leader-ryhmän omat nettisivut. Yhteisillä nettisivustolla esitellään
maakunnan tasolla Leader-toimintaa ja
parhaita käytäntöjä. Valtakunnallista
Leader-toimintaa esittelevä leadersuomi.fi -sivusto avattiin keväällä 2014.
Ulkoinen vuorovaikutteinen viestintä tapahtuu päivittäisen työnteon yhteydessä
ja erilaisissa työpajoissa
sekä
kuntavierailujen,
hankeiltojen, koulutuksien, vuosikokouksen ja
yleisölle avointen tilaisuuksien yhteydessä.
Uuden ohjelmakauden alussa viestinnässä
tulevat korostumaan uudet rahoitusmahdollisuudet, sähköisen Hyrrä-järjestelmän käyttöönotto,
muutokset
edelliseen
ohjelmakauteen
sekä
kentän tarpeiden kartoittaminen. Lisäksi esille tuodaan hyviä
esimerkkejä paikallisesta kehittämisestä. Ohjelmakauden edetessä painopiste
siirtyy tuloksien, hyvien käytänteiden ja
vaikuttavuuden esille nostamiseen.
Viestinnän
koordinoimiseksi
Nouseva Rannikkoseutu ry on laatinut
vuorovaikutussuunnitelman ( liite 9).

Toiminnan kustannukset ja
rahoituslähteet
Rannikkoseudun
Leader-ryhmän
talousarvio on rakennettu edellisten
ohjelmakausien kokemusten ja tämän
kehittämissuunnitelman
toteuttamisen vaatimien resurssien perusteella.
Ohjelmakaudella 2007-2013 Nouseva
Rannikkoseutu ry:llä oli käytössä maaseuturahaston osalta noin 4,3 miljoonaa
euroa. Tarve rahoitukselle olisi alueella
ollut selkeästi suurempi.

Leader-ryhmän
vuosibudjetiksi
muodostuu maaseuturahaston osalta
noin 714 000 euroa julkista tukea, joka
sisältää EU- ja valtionosuudet (80%)
sekä kuntarahan (20%). Koko ohjelmakauden julkinen rahoitustarve on 5
miljoonaa euroa. Hallinto- ja aktivointikuluihin on käytettävissä 100 000 euroa vuodessa (7 v + siirtymäkausi 3 v),
josta suurin menoerä on työntekijöiden

palkkakustannukset. Yksittäisten hankkeiden omarahoitusosuudet vaihtelevat
hankkeen luonteen ja sisällön mukaan.
Leader-ryhmän ohjelmakauden “liikevaihto” olisi kokonaisuudessaan kaikki
rahoitusmuodot huomioiden noin 5,7
miljoonaa euroa laskettuna seitsemälle
varsinaiselle toimintavuodelle.

Taulukko 1. Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin (ei sisällä toimintarahaa).
EU (42%),
euroa

Valtio (38%),
euroa

Kunta (20%),
euroa

Julkinen rahoitus Yksityinen
yhteensä,
rahoitus (35%
euroa (A)
kokonaisrahoituksesta)

Kokonaisrahoitus
yhteensä,
euroa

1 680 000

1 520 000

800 000

4 000 000

2 154 000

6 154 000

EU (42%),
euroa

Valtio (38%),
euroa

Kunta (20%),
euroa

Julkinen rahoitus Julkinen rahoitus
yhteensä,
% taulukon 1
euroa
kohdasta A
(enintään 25%)

Toimintakustannukset

84 000

76 000

40 000

200 000

5%

Aktivointi ja
toiminnan
edistäminen

336 000

304 000

160 000

800 000

20%

Toimintaraha
yhteensä

420 000

380 000

200 000

1 000 000

25%

Taulukko 2. Haettava toimintaraha.

Maaseuturahaston osalta hankekehys jakautuu kehittämisteemojen välillä seuraavasti:
•
•
•
•

Hyvä elämä -teema 30%
Elinvoima -teema 40%
Ympäristö -teema 20%
Nuoret -teema 10%
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Kehittämissuunnitelman toteuttamiseen käytettävä muu rahoitus
Kehittämissuunnitelman toteuttamiseen haetaan maaseuturahoituksen ohella muutakin rahoitusta. Kansallisella rahalla toteutettavien Nuoriso- ja YhteisöLeaderin kautta rahoitetaan pieniä, paikallisia hankkeita (tuki max 500€/hanke). Yhdistyksen kehittämissuunnitelman teemoja edistäviä strategisia hankkeita toteutetaan monirahoitteisesti kansallisella ja EU-tason rahoituksella.
Esimerkiksi nuoret teemaan haetaan rahoitusta ESR ja ERASMUS+ -rahastoista sekä ympäristö teemaan EAKR-rahastosta.

YHDISTYKSEN
MUU RAHOITUS

Rahoituslähde

€/vuosi

€/7 vuotta

Nuoriso- ja
YhteisöLeader

kunta + yhdistyksen
omarahoitus + yksityinen
rahoitus

15 000

105 000

Muu EU-rahoitus

EU + valtio + kunta
80 000
+ yhdistyksen omarahoitus

560 000

95 000

665 000

YHTEENSÄ

Seuranta ja arviointi
Seuranta ja arviointi ovat oleellinen osa
kehittämistyötä ja hyvää toimintatapaa.
Seurantatietoja kerätään koko ohjelmakauden ajan. Kehittämissuunnitelmassa
on esitetty teemoittain tavoitteet ja
toimenpiteet. Kehittämissuunnitelman
toteutumista seurataan vuosittain mittareiden avulla. Määrälliset mittarit on
esitelty viereisen sivun taulukossa.
Kehittämissuunnitelman toteuttamisessa kaikkea ei kuitenkaan tarvitse,
eikä voida mitata ja arvioida. Tärkeintä
on pystyä osoittamaan, että tavoitetila
toteutuu, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteen täyttyvät ja että hankkeita on
rahoitettu suunnitelman painotusten
mukaisesti.
Laadullisten mittarien tavoitetason toteutumisen arviointi on aina
subjektiivista. Kehittämissuunnitelmas-
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sa on määritelty jokaiselle teemalle
oma tavoitetila. Nämä tavoitetilat ovat
Leader-ryhmän laadullisia tavoitteita,
joiden toteutumista voidaan tarkastella
alueen toimijoiden omien kokemusten
pohjalta. Kokemusperäistä tietoa kerätään myös pilottikylistä ennen ja jälkeen
pilotoinnin. Lisäksi jokainen hallituksen
jäsen saa kummihankkeen, jonka laadullisia vaikutuksia seurataan hankkeen
toteutuksen ajan.
Nouseva
Rannikkoseutu
ry:n
toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan
ulkoisen ja sisäisen arvioinnin kautta,
jotka antavat tietoa siitä, miten hyvin
toiminnassa on onnistuttu. Ulkoista arviontia pyritään tekemään Leader-ryhmien välisenä ristiinarviointina. Arviointi liittyy kiinteästi laatuajatteluun ja
sen tarkoituksena on sekä ohjata että

tarvittaessa muuttaa ryhmän toimintaa
haluttuun suuntaan.
Sisäinen arviointi on jatkuva
prosessi. Laadullisia ja määrällisiä
mittareita
tarkastellaan
vuosittain
vuosiraportissa ja hallituksen kanssa
pidettävillä strategiapäivillä. Pari kertaa
ohjelmakaudessa strategiapäiville kutsutaan myös alueen kuntien edustajat.
Toimintatapoja muokataan tarvittaessa
saadun asiakaspalautteen ja hallituksessa käytävien kyselyjen ja keskustelujen
pohjalta.

TASO

MITTARIT JA TAVOITE

Kehittämissuunnitelman •
yhteiset mittarit
•
•
•
•
•
•

MITTARISTO

•
•
•
•
•
Hyvä elämä -teema

•
•
•
•
•

TULOS 2007-13
(31.12.2012 mennessä)

rahoitettavia hankkeita 240 kpl
joista yrityshankkeita 170 kpl
elämänlaadullisia hankkeita 70 kpl
uusia työpaikkoja 160 kpl
talkootyö 17 htv (32 895 talkootyötuntia)
Leader-ryhmän järjestämät tiedotus- ja
aktivointitilaisuudet 30 kpl
Leader-ryhmän toimittamia lehtiä /esitteitä /jäsentiedotteita 10 kpl
Leader-ryhmän jäsenmäärä 250 kpl
muille rahoittajille ohjatut/valmistellut
hankkeet 10 kpl
uudet hakijat 60 %
face to face asiakaskontaktit 350 kpl
YhteisöLeader -hankkeet 100 kpl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

239 kpl
168 kpl
71 kpl
159 kpl
36 817 talkootyötuntia
28 kpl

uusien palveluiden määrä 50 kpl
uudet/päivitetyt kylien kehittämissuunnitelmat 10 kpl
uusia tapahtumia 10 kpl
uudet lähiliikuntapaikat 5 kpl
yhteisöllisyyden lisääntyminen

•
•

48 kpl
7 kpl

•
•
•

ei seurantatietoja
ei seurantatietoja
laadullinen mittari

•
•
•
•

56 kpl
141 kpl
3 kpl
laadullinen mittari

11 kpl
108 kpl
5 kpl
ei seurantatietoja
ei seurantatietoja
58 kpl

Elinvoima -teema

•
•
•
•

uusia yrityksiä 60 kpl
säilytettyjä työpaikkoja 140 kpl
uudet matkailukohteet 2 kpl
rannikon vetovoimaisuuden vahvistuminen

Ympäristö -teema

•

uusia energiaratkaisuja tuottavat hankkeet •
2 kpl
kylämaisemaa kohentavat hankkeet 20 kpl •
ympäristöarvostuksen kohoaminen
•

3 kpl

42 kpl
ei seurantatietoja

•

•
NuorisoLeader -hankkeet 40 kpl
nuoriin kohdistuvat hankkeet (kohderyh- •
mänä tai toteuttajana nuoret) 7 kpl
osallisuuden kokemuksen vahvistuminen
•

Luova ja kokeileva
-läpäisyperiaate

•

kokeiluraha -hankkeita 5 kpl

•

ei ole ollut ko. toimenpide käytössä

Verkostomainen toiminta
-läpäisyperiaate

•
•

kylien yhteiset hankkeet 2 kpl
yhteistyö -toimenpiteen mukaiset hankkeet 5 kpl
yrittäjien verkostoitumistilaisuuksia 7 kpl
verkostot, joissa Norsu mukana 15 kpl

•
•

1 kpl
ei ole ollut ko. toimenpide käytössä
ei seurantatietoja
ei seurantatietoja

•
•
Nuoret -teema

•
•

•
•

•
•

ei seurantatietoja
laadullinen mittari

laadullinen mittari

ei seurantatietoja

•

kv-koulutuksia/tapahtumia/tilaisuuksia 7 •
kpl
kv-hankkeet 2 kpl
•

•
•

työtyytyväisyys 5 (asteikolla 1-6)
omat strategiset hankkeet 5 kpl

ei seurantatietoja
6 kpl

Pohjoinen ulottuvuus
-läpäisyperiaate

•

Yhdistyksen sisäisen
toiminnan mittarit

•
•

0 kpl

Tasa-arvonäkökulman toteuttamiseksi uusien yritysten, työpaikkojen ja säilytettyjen työpaikkojen osalta naisten
osuuden tulisi olla 30 % ja nuorten (alle 35-vuotiaat) 10 %.
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Kehittämissuunnitelman valmistelun
prosessikuvaus
Kyläkartat talvi 2012 - kevät 2013
Alueiden asukkaiden kehittämisideoiden kerääminen karttapohjalle kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Kyläkarttoista tiedotettiin mm. Raahelaisessa 14.1.2012 ja Kalevassa 21.1.2012.
(kyläkarttoja 19, osallistujia yhteensä noin 250)
Tulevaisuustyöpaja 21.2.2012 ja sitä edeltävä kysely
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen tilaisuus (osallistujia 45)

Kuntakierrokset syksy 2012 - syksy 2013
Kuntakierroksilla on tavattu kunnan päättäjiä, keskusteltu
toiminnan nykytilasta sekä käyty läpi kehittämissuunnitelman luonnosta, rahoitusta ja sen muutostarpeita (Liminka
19.10.2012 ja 16.9.2013, Tyrnävä 23.10.2012 ja 2.9.2013,
Hailuoto 29.10.2012 ja 7.10.2013, Raahe 16.9.2013, Siikajoki 9.9.2013, Pyhäjoki 9.9.2013, Lumijoki 28.10.2013)

Mielikuvatyöpajat 28.2.-25.8.2012
Kaikille avoimissa tapahtumissa (mm. kylätapahtumissa,
markkinoilla ja kauppojen edustoilla) kerätyt näkemykset
Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen tulevaisuudesta
(tilaisuuksia 9, osallistujia 121)

Aluekehittämisen työpaja 16.11.2012
Nouseva Rannikkoseutu ry:n SWOT:ia, toimintaa ohjaavia
arvoja sekä toiminnan painopisteitä pohtiva työpaja. Mukaan
kutsuttu aktiivisia kylätoimijoita, yrittäjiä, aluekehittäjiä ja nykyisiä sekä entisiä yhdistyksen hallituksen jäseniä. (osallistujia
16)

Aluekehittämisen työpaja 31.5.2012
Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen nykytilaa analysoiva
työpaja. Mukaan kutsuttu aktiivisia kylätoimijoita, yrittäjiä,
aluekehittäjiä ja entisiä yhdistyksen hallituksen jäseniä. (osallistujia 19)

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien strategiaseminaari
20.3.2013
Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisten teemojen ja
painopisteiden kehittämistä sekä yhteistyön tiivistämistä käsittelevä työpaja (osallistujia 27)

Leader-ryhmän hallituksen kokoukset 27.8.2012,
9.10.2012, 18.3.2013, 24.5.2013, 12.11.2013 ja
19.3.2014
Ohjelmaluonnoksen käsittely (osallistujia 14/kokous)
Paikallisen kehittämisen työpaja 29.8.2012
Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminnan kehittämiseen suuntautuva työpaja. Mukaan kutsuttu aktiivisia kylätoimijoita,
yrittäjiä, aluekehittäjiä ja entisiä yhdistyksen hallituksen jäseniä. (osallistujia 9)

Toinen kommentointikierros 14.6.2013 alkaen
Ministeriölle lähetetty luonnos kehittämissuunnitelmasta julkaistiin kommentointipyynnön kera Nouseva Rannikkoseutu
ry:n www-sivuilla sekä lähetettiin vielä kirjallisesti alueen
kunnanjohtajille ja yhdistyksen jäsenille.

Nettikysely alueen kehittämistarpeista 18.9.-14.10.2012
Kyselyyn lähetettiin linkki kaikille yhdistyksen jäsenille ja
käynnissä olevien hankkeiden vastuuhenkilöille. Linkki kyselyyn oli myös yhdistyksen nettisivuilla ja Raahen Seudun
artikkelissa 19.9.2012.
Osallistujia 43
Ensimmäinen kommentointikierros 15.10.2012 alkaen
Ministeriölle lähetetty luonnos kehittämissuunnitelmasta julkaistiin kommentointipyynnön kera Nouseva Rannikkoseutu
ry:n www-sivuilla sekä lähetettiin vielä kirjallisesti alueen
kunnanjohtajille ja yhteistyökumppaneille. Kommentteja pyydettiin myös Raahen Seudussa 13.2.2013.
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Kolmas kommentointikierros 12.3.2014 alkaen
Kehittämissuunnitelman luonnos lähetettiin viimeiselle kommentointikierrokselle yhdistyksen jäsenille, alueen kyläyhdistyksille, MSL, PSK, ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun
Yliopiston maantieteenlaitos, MTK, 4H, PP kylät, Raahen Kylät
ry, Raahen seudun kehittämiskeskus, Raahen seudun yrityspalvelut, Raahen kaupunki, PP liitto, Metsäkeskus, Raahen
porvari- ja kauppakoulu, Oulun Seudun ammattikorkeakoulu,
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät.
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