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TIIVISTELMÄ  
 
Peräpohjolan Leader ry:n toiminta vuonna 2016 liittyi keskeisesti sen paikallisen kehittämisstrategian toi-
meenpanoon. Alueen toimijoita aktivoitiin ja neuvottiin tarttumaan oman asuinalueensa kehittämismahdol-
lisuuksiin. Yhdityksen henkilökunta järjesti lukuisia tiedotus- ja aktivointilaisuuksia eri puolilla toiminta-alu-
etta. Meri-Lapin alueen toimijoille tarjottiin hankevalmistelun kurssi, joka toteutettiin Kivalo-opiston kanssa.  
 
Yhdistyksen oma kylien osaamisen kehittämiseen liittyvä hanke Virtaa jokivarsille käynnisti varsinaisen toi-
mintansa vuonna 2016. Yksi sen tärkeimmistä toimenpiteistä oli opintomatkan järjestäminen ja vuoden 2017 
valmennusten suunnittelu. 
 
Kylien asukkaiden hyvinvoinnin ja liikuntaharrastusten tueksi yhdistys käynnisti oman teemahankkeen Kylien 
investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen, jonka kautta rahoitusta myönnettiin 13 investointitoimenpiteelle. 
Suurin osa teemahankkeen toimenpiteistä toteutettiin vuoden 2016 aikana. 
 
Yhdistyksen hallitukselle järjestettiin strategiapäivä heti toimintavuoden alussa. Hallitus käsitteli yritysten ja 
yhteisöjen hanketukihakemuksia kuudessa kokouksessa. Uusia hanketoimijoita saatiin Leader-toiminnan pa-
riin 15 kappaletta sekä teemahankkeen kautta 13 yhdistystä. Hankkeiden teemat liittyivät pääsääntöisesti 
kyläyhteisöjen toimintaedellytysten kehittämiseen. Loppuvuodesta yritykset myös yritykset aktivoituivat ha-
kemaan entistä enemmän Leader-tukea. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.5. Keminmaalla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös ja 
toimintakertomus, kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.  
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 24.11. Tervolassa. Kokousedustajat esittivät yhdistyksen vuoden 2017 toi-
mintasuunnitelmaan lisäyksiä, jotka liittyivät muun muassa myöntövaltuuksien jyvittämiseen kunnittain. Li-
säksi yhdistyksen hallituksen jäsenvalinnoista äänestettiin käyttämällä henkilöjäsenten valtakirjoja. Maa- ja 
metsätalousministeriö sekä Maaseutuvirasto pyysivätkin kokouksen jälkeen yhdistykseltä selvitystä myöntö-
valvaltuuksien käyttöperiaatteista sekä selvitystä hallituksen jäsenten valinnoista. Syyskokouksesta aiheutu-
neen tilanteen vuoksi Maa- ja metsätalousminsteriö päätti jäädyttää Peräpohjolan Leader ry:n vuoden 2017 
myöntövaltuudet vuoden 2016 lopussa. 
 
  

mailto:laura.vilander@perapohjola.fi


 

   
 PERÄPOHJOLAN LEADER RY 
 TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

                                                     Peräpohjolan Leader ry                   Toiminnanjohtaja Laura Vilander       
                                                     Kansankatu 8                                     Puh. 040 544 1164 

                                                     96100 ROVANIEMI                           laura.vilander@perapohjola.fi          .  

 
1. Peräpohjolan Leader ry 
 
Peräpohjolan Leader ry on Leader-ryhmä, jonka maa- ja metsätalousministeriö valitsi vuonna 2015 toteuttamaan omaa 
paikallisen kehittämisen strategiaansa Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Yhdistykselle 
myönnettiin suuntaa-antava reilun 5 miljoonan euron julkinen rahoituskehys.  
 
Yhdistyksellä oli 31.12.2016 yhteensä 222 henkilöjäsentä ja 27 yhteisöjäsentä, yhteensä 248 jäsentä. Uusia jäseniä saa-
tiin toimintaan mukaan 13. Jäsenmäärä ei kuitenkaan kasvanut, koska eroilmoitusten myötä jäsenrekisteristä poistettiin 
yli 10 jäsentä. Alle 25-vuotiaita ei tällä hetkellä ole jäsenenä. Vuonna 2016 jäsenmaksu yksityishenkilöltä oli 15 €/vuosi, 
perheeltä 25 €/vuosi, yhdistykseltä 25 €/vuosi sekä kunnalta 300 €/vuosi.  
 
Hallitus 
Peräpohjolan Leaderin hallitus on muodostettu Leader-toiminnan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Siinä toimi 8 jä-
sentä sekä puheenjohtaja sekä 9 varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Laura Vilander. Hallitus ko-
koontui vuonna 2016 seitsemän kertaa ja käsitteli 148 pykälää.  
 
Syyskokouksessa 2016 valittiin uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Uusiksi jäseniksi valittiin Mauri Posio, 
Kimmo Laisalmi, Eija Tammela, Eeva-Kaisa Lahti, Rauno Kuha ja Antti Jauho. Varajäseniksi valittiin Seppo Selmgre ja 
Reetta Kolmonen. 
 
Hallitus 2016 ja osallistumiset kokouksiin 
 

Maaseudun asukkaat  Läsnä Varajäsen Läsnä: 

Martti Ruotsalainen, Simo 6/7 Lasse Haapaniemi, Simo  1/7 

Jouko Hernetkoski, Ranua 7/7 Heikki Kuusela, Ranua 0/7 

Pekka Kuoksa, Rovaniemi 5/7 Kati Juujärvi, Rovaniemi 1/7 

    

Yhdistykset / järjestöt    

Olov-Erik Häkkinen, Keminmaa 7/7 Paavo Anttila, Keminmaa 0/7 

Arto Harju-Autti, Rovaniemi 7/7 Pirkko Ylijoki, Rovaniemi 0/7 

Jorma Vaara, Tervola 7/7 Maire Kössö, Tervola 0/7 

    

Paikallinen julkinen hallinto    

Seppo Selmgren, Keminmaa 7/7 Susanna Sandberg, Ke-
minmaa 

0/7 

Riitta Ahtiainen, Kemi 6/7 Jukka Vilén, Kemi 0/7 

Heli Välikangas, Rovaniemi 7/7 Jarmo Huhtala, Rova-
niemi 

0/7 

 
 
2. Yhdistyksen kokoukset 
 
Kevätkokous pidettiin 24.5.16 Lautiosaaressa Keminmaalla. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toi-
mintakertomus. Yhdityksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa 24.11. Tervolan kirkonkylällä käsiteltiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin muun muassa vuotuisten myöntövaltuuksien jyvittäminen 
kunnittain sekä hankevalmistelutyöryhmän perustaminen. Kokoukseen oli tuotu runsaasti henkilöiden val-
takirjoja, vaikka yhdistyksen säännöissä ei ole mainittu, että valtakirjojen käyttö on henkilöjäsenten osalta 
mahdollista. Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että hallituksen jäsenet tulee valita siten, että he edustavat 
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tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueen paikallista julkista hallintoa, toiminta-alueen yhteisöjä ja toi-
minta-alueen yksityisiä henkilöitä. Hallituksen jäsenvalinnoista äänestettiin valtakirjoja käyttämällä. Maa- ja 
metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto kiinnittivät huomiota yhdistyksen toimintasuunnitelmiin tehtyi-
hin lisäyksiin sekä hallituksen aitoon alueelliseen ja tasapuoliseen edustavuuteen sekä myöntövaltuuksien 
käyttöperiaatteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö vaati näistä asioista yhdistykseltä selvitystä ja jäädytti 
yhdistyksen myöntövaltuudet joulukuussa 2016. 
 
3. Yhdistyksen henkilöstö 
 
Vuoden 2016 aikana yhdistyksellä oli palkattuna yhteensä kolme henkilöä.  
 
Toimintaryhmän aktivointi, neuvonta- ja hallintotyötä tekivät toimintarahalla vuonna 2016: 

 Toiminnanjohtaja (FM) Laura Vilander 

 Hankeneuvoja (MH) Jonna Kokko 

 Viestintäpäällikkö (medianomi) Juha Niemelä 
 
Toiminnanjohtaja johtaa toimintaa strategian, talousarvioiden sekä hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti vastuualueenaan toiminnan organisointi, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi toiminnan-
johtajalla on tiedottamisvastuu yhdistyksen toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista. Hän huolehtii talous-
hallinnosta sekä vastaa raportoinnista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Toiminnanjohtaja vastaa asioiden valmis-
telusta ja esittelystä hallituksen kokouksissa ja sekä päätösten toimeenpanosta. Lisäksi toiminnanjohtaja 
osallistuu aktiivisesti asiakaspalveluun ja neuvoo hanketukihakemusten laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen omien hankkeiden toimeenpanossa. Hän toimii esimiehenä yh-
distyksen työntekijöille ja vastaa omien hankkeiden toiminnan johtamisesta. Toimialueena toiminnanjohta-
jalla on yhdistyksen koko toiminta-alue. Toiminnanjohtaja on tulosvastuussa hallitukselle. 
 
Hankeneuvojan tehtäviin kuuluivat erilaisten rekisterien ja tilastojen ylläpito, yhdistyksen omien hankkei-
den maksatushakemusten aineiston keruu sekä jäsenasiat. Lisäksi hankeneuvojan tehtäviin kuului asiakas-
palvelu ja asiakkaiden neuvominen hankevalmisteluun liittyen sekä Hyrrän käyttö. Hankeneuvoja toimi yh-
distyksen oman Virtaa jokivarsille –hankkeen projektipäällikkönä ja järjesti lukuisia tiedotus- ja aktivointiti-
laisuuksia eri puolilla toiminta-aluetta.  
 
Viestintäpäällikkö toteutti Lapin keino –hanketta noin kuukauden ajan.  
 

4. Strategian toteuttaminen 2016 
 

Peräpohjolan Leader ry:n paikallisen kehittämisen strategian toteuttaminen käynnistyi vuonna 
2015. Strategiassa on neljä painopistettä ja yhdistyksen hallitus käsitteli painopisteitä toteuttavia 
hakemuksia seuraavasti: 

1. Elinkeinot ja yrittäjyys: saapuneita yritystukihakemuksia: 6 kpl, joista 5 puollettua. Puolle-
tun julkisen tuen määrä 254 417 €. 

2. Biotalous: 1 saapunut hakemus, joka sai puoltavan lausunnon. Hakija perui hankkeen. 
3. Toimelias yhteisöllisyys: saapuneita hakemuksia: 13 kpl, joista puollettu 12 kpl. Puolletun 

rahoituksen määrä 558 983 €. 
4. Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat: saapuneita hakemuksia 4 kpl, jotka kaikki saaneet puol-

tavan lausunnon. Puolletun julkisen rahoituksen määrä 174 297 €. 
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Myönnetyn rahoituksen jakautuminen painopisteittäin 2014-2016, hallituksen puolto 

 

 

Elinkeinot ja yrittäjyyspainopisteen yrityshankkeet liittyivät palveluiden kehittämiseen sekä teolli-
suuteen. Investointitukea myönnettiin majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksille niiden liiketoiminnan 
laajentamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä hoivapalveluyritykselle. Lisäksi tukea myönnettiin 
pienlentokoneita valmistavan yrityksen kalustohankintoihin. 

Edistääkseen strategiansa toimeenpanoa Peräpohjolan Leader käynnisti vuoden 2015 teemahank-
keen toimenpiteiden haun. Hallitus puolsi 13 hakemusta, jotka liittyivät kylien liikuntapaikkojen 
kehittämiseen. Suurin osa hankkeista toteutettiin vuoden 2016 aikana. Marraskuussa 2016 hallitus 
päätti avata uuden teemahankkeiden haun, jolla aktivoidaan nuoria suunnittelemaan omia pieniä 
kehittämistoimenpiteitä kylille. Tämän hankkeen tarkoituksena on saada nuoret mukaan toteutta-
maan Peräpohjolan Leaderin strategiaa ja osallistumaan oman yhteisönsä kehittämiseen. 

Kyläyhteisöjen kehittämishankkeet kohdistuivat pitkälti yhteisten kokoontumistilojen kunnostami-
seen sekä niiden lämmitysjärjestelmien uusimiseen. Kylätalohankkeiden ohella toteutettiin myös 
kylien aktivointiin liittyvä hanke Keminmaalla.  

Uusia toimijoita ja kehittäjäkumppaneita saatiin Leader-työn pariin useita. Majakka ry toteuttaa 
sekä Peräpohjolan Leaderin alueella että Outokaira tuottamhan ry:n alueella kylien hyvinvoinnin 
monipalvelupisteiden pilotointihankkeen. Lapin liikunta ry puolestaan aktivoi kylien asukkaita hyö-
dyntämään kylätalojen kuntoiluvarusteita, kouluttaa kylille vertaisohjaajia ja edistää kyläläisten 
hyvinvointia järjestämällä erilaisia tapahtumia ja testauksia. 

Perämeren rannikon matkailuun ja virkistyspalveluiden kehittämiseen liittyviä hankkeita käynnistyi 
useita vuoden 2016 aikana. Veitsiluodon makeavesialtaan ympäristö kunnostetaan vapaa-ajan ka-
lastajien käyttöön ja Kiikelin alueelle rakennetaan opasteet, näköalatorni sekä yli sata linnunpönt-
töä. 

Osa hankkeista saatiin päätökseen vuoden 2016 aikana, mutta suurin osa jatkaa toimintaansa 
vuonna 2017. 

 

Elinkeinot ja 
yrittäjyys; 373 066 €; 

25 %

Biotalous; 0; 0 %

Toiminallinen 
yhteisöllisyys; 

812 771 €; 56 %

Hyvinvoiva ympäristö ja 
asukkaat; 271 358 €; 19 %

Julkinen tuki euroissa

Elinkeinot ja yrittäjyys Biotalous

Toiminallinen yhteisöllisyys Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat

mailto:laura.vilander@perapohjola.fi


 

   
 PERÄPOHJOLAN LEADER RY 
 TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

                                                     Peräpohjolan Leader ry                   Toiminnanjohtaja Laura Vilander       
                                                     Kansankatu 8                                     Puh. 040 544 1164 

                                                     96100 ROVANIEMI                           laura.vilander@perapohjola.fi          .  

5. Aktivointi-, viestintä-, koulutus ja muut toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 

 
Peräpohjolan Leader ry:n organisaation tavoitteet 2020  

 
Määrä (tavoite) 

Toteuma 
2016 

Toimintarahalla työllistyvien määrä 2 htv 1,29 

Itse ja yhteistyössä järjestettyjen tiedotus- ja aktivointiti-
laisuuksien määrä 

60 54 

Tilaisuuksiin osallistuneita alle 30 vuotiaita 100 8 

Tilaisuuksiin osallistuneita naisia 600 349 

Tilaisuuksiin osallistuneita miehiä 600 434 

Leader-työstä tehdyt arvioinnit ja selvitykset 2 0 

Uusien Leader-rahoituksen hakijoiden määrä 85 kpl 26 

Uudet yhteistyökumppanit 20 3 

Jäsenmäärä 300 247 

 

Peräpohjolan Leader ry järjesti erilaisia aktivointi- ja tiedotustilaisuuksia läpi vuoden alueen toimi-
joille ja sidosryhmille. Alkuvuodesta toteutettiin yrittäjäiltojen sarja Ranualla ja Meri-Lapissa. Li-
säksi Leader-toiminnasta tiedotettiin lukuisissa yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuk-
sissa. Henkilöstö osallistui muun muassa Rovaniemen aluelautakuntien tilaisuuksiin ja Kotiseutulii-
ton järjestämään hankeinfoon, jossa Leader-rahoitusta käytiin perusteellisesti läpi. Toiminnanjoh-
taja järjesti yhteistyössä Kivalo-opiston kanssa kurssin maaseudun kehittämisestä ja hankkeiden 
suunnittelusta ja toimi kurssin opettajana. Itsejärjestettyjä tilaisuuksia pidettiin 14 eri puolilla toi-
minta-aluetta. Leader-rahoituksesta ja mahdollisuuksista kerrottiin 12:ssa muiden toimijoiden jär-
jestämässä tilaisuudessa. 

Rahoituspäätöksen saaneille kehittämishankkeiden vetäjille järjestettiin verkostoitumistreffit Ter-
volassa marraskuussa. Tilaisuudessa vaihdettiin kokemuksia ja käytiin läpi hankkeiden toteutuksen 
kulmakiviä. Samalla pohdittiin yhteistyön mahdollisuuksia hankkeiden kesken. 

Tiedottamiseen panostettiin osallistumalla muun muassa Maaseudulta käsin –messuille Tervo-
lassa, Rovaniemi-viikon kansalaistorille sekä Ainutlaatuinen arktinen Lappi –seminaarin näytteille-
asettajana. Tervolan messuilla Leader-ryhmä järjesti yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja MTK La-
pin kanssa yrittäjäseminaarin, jossa oli puhumassa Peräpohjolan Leaderiltä rahoituksen saaneita 
yrittäjiä. 

Merkittävä panostus ulkoiseen tiedottamiseen oli uusien nettisivujen lanseeraaminen huhti-
kuussa. Uudistetut sivut tarjoavat yksityiskohtaista ja yleistä tietoa Peräpohjolan Leader ry:n toi-
minnasta sekä rahoituksesta. Uudistettujen sivujen myötä oli mahdollista panostaa entistä enem-
män sosiaaliseen mediaan ja ostaa niistä kanavista maksettua mainontaa. Panostukset näkyvät 
seuraajien määrän kasvuna sekä nettisivujen käytön lisääntymisenä. Sivustolta löytyy kaikki oleelli-
nen tieto hankevalmistelua varten sekä ajankohtaisia tiedotteita alueen tapahtumista. 

Peräpohjolan Leader hallinnoi omaa kylien kehittämishanketta, joka liittyy osaltaan alueen toimi-
joiden osaamisen, yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen. Hanke on järjestänyt lukuisia hankepa-
joja ja opintomatkan Pudasjärvelle ja Ranualle. Opintomatka keräsi runsaasti osallistujia. Tutustu-
minen onnistuneisiin kylähankkeisiin auttoi osallistujia näkemään oman kylän kehittämismahdolli-
suuksia. Virtaa jokivarsille –hankkeella on lisätty yhdistyksen tunnettuutta ja näkyvyyttä kylätoimi-
joiden keskuudessa. 
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Yhdistys käynnisti keväällä 2016 Lapin keino viestintähankkeen, mutta päätti luopua sen toteutuk-
sesta kesän aikana. Hanke siirrettiin Outokaira tuottamhan ry:n hallinnoitavaksi. 

6. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö 

Leader-toiminta pääsi aidosti käyntiin vuonna 2016, kun ELY-keskus pääsi tekemään hankkeiden 
tukipäätöksiä. Merkittävä vaihe hanketyössä oli myös maksatusten käynnistyminen kehittämis-
hankkeiden osalta kesällä. Hyrrän toiminta on ollut myös vakaampaa ja aiheuttanut vähemmän 
ongelmia hankkeiden valmistelussa kuin aiemmin. Yrityshankkeiden tilannetta ja kysyntää vai-
keutti osaltaan se, että päätöksiä niihin ei pystytty tekemään kuin vasta loppuvuodesta, jolloin 
myös yritysten maksatukset mahdollistuivat. Hakijoiden opastaminen Hyrrään käytössä ja Katso-
tunnisteen luomisessa on kuulunut oleellisesti asiakaspalveluun. Tarvittaessa tunnukset luodaan 
kädestä pitäen yhdessä hakijan kanssa ja myös hakemus tallennetaan yhdessä Hyrrään. 

Yhteistyö Kotiseutuliiton kanssa laajensi yhdistyksen valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden 
verkostoa. Uusia hanketoimijoita saatiin Leader-työn pariin 15 ja teemahankkeen kautta 13 osa-
toteuttajaa. Rahoitettujen hankkeiden sisältö ja laatu on parantanut yhteistyökumppaneilta ja vi-
ranomaisilta saadun palautteen perusteella. Hankkeilla pyritään samaan aikaan konkreettisia elä-
mänlaatuun ja viihtyisyyteen liittyviä tuloksia ja vaikutuksia. Myös rahoitetut yrityshankkeet ovat 
lisänneet omalta osaltaan elinvoimaa ja palveluita. 

Peräpohjolan Leader on onnistunut hyvin tiedotus-, neuvonta- ja aktivointityössä, sillä uusia hank-
keita saatiin liikkeelle ja toteutukseen määrällisesti paljon. Tältä osin myös myöntövaltuuksia saa-
tiin sidottu kohtuullisen hyvin. Myös teemahankkeen toteutuksessa ryhmä oli ensimmäisten jou-
kossa valtakunnallisesti sekä Lapissa. Kuluneen vuoden aikana Peräpohjolan Leaderissä keskityt-
tiinkin pitkälti perustoiminnan vakiinnuttamiseen ja laadukkaaseen hankevalmisteluun. 

Kritiikkiä Leader-ryhmä on saanut siitä, että Tervolasta ja Keminmaalta ei ole haettu yhtä paljon 
hankerahoitusta kuin muualta. Yhdistys kuitenkin teki jatkuvasti toimenpiteitä parantaakseen ti-
lannetta. Yhtenä toimenpiteenä kokeiltiin hankeneuvojan sijoittamista Tervolaan. Yhdistys on 
myös toteuttanut runsaan määrän aktivointitilaisuuksia Keminmaalla ja Tervolassa, mutta vie luon-
nollisesti oman aikansa, että aktivointilaisuuksien tuloksena hankesuunnitelmat konkretisoituvat 
hakemuksiksi. Keminmaalla Peräpohjolan Leader avusti muun muassa Lautiosaaren kyläyhdistystä 
toteuttamaan tulevaisuustyöpajan Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Leader-ryhmä onkin pyrki-
nyt palvelemaan ja kehittämään aluetta muullakin tavoin kuin hankerahoituksen keinoin. 

Laatutyö ja toiminnan kehittäminen on ollut jatkuvasti läsnä päivittäisessä toiminnassa. Hallituk-
selle järjestettiin strategian sparraustilaisuus sekä koulutus Leader-toiminnasta alkuvuodesta. Tilai-
suudella haluttiin vahvistaa myös yhteishenkeä ja yhteistyötä. 

Lisää koulutusta oli tarjolla niin hallituksen jäsenille kuin henkilöstölle Lapin Leader –ryhmien ja 
Lapin ELY-keskuksen yhteisessä strategiatilaisuudessa kesäkuun alussa. Tapahtuman koulutuksel-
linen osa liittyi toiminnan itsearvioinnin eri tapoihin ja keinoihin. 

Kunnille järjestettiin syksyllä kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, joissa käytiin läpi strategian 
toteutumista. Kuntien edustajat antoivat palautetta ryhmän toiminnasta ja toivoivat erityisesti by-
rokratian purkamista. Lisäksi kuntien edustajat kritisoivat myönnetyn rahoituksen jakautumista 
toiminta-alueella. 
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Henkilöstö osallistui aktiivisesti MMM:n ja Mavin järjestämiin koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin. 
Näihin tilaisuuksiin osallistuminen on koettu hyödylliseksi ja tärkeäksi. Viranomaisten antamat oh-
jeet ja tulkinnat ovat olleet tärkeä apu käytännön työssä. Viranomaisilta on saanut nopeasti neu-
voa erilaisiin hankevalmisteluun ja käytännön työhön liittyviin kysymyksiin. 

Yhdistyksen hallituksen edustajat ja henkilöstö kävivät ELY-keskuksen kanssa kahdenväliset kes-
kustelut alkuvuodesta. Tilaisuudessa sovittiin, että järjestetään yhteistyössä ELYn kanssa yrittäjäse-
minaari Meri-Lapissa. Tilaisuus myös toteutettiin. Lisäksi tilaisuuden muistioon kirjattiin, että yh-
distyksen puoltamien hankkeiden laatu on parantunut ja yrityshankkeet ovat olleet ansiokkaasti 
valmisteltuja. 

Yhdistyksen toimintaa on pyritty edelleen kehittämään. Tavoitteena on ollut hallituksen sitoutta-
minen paikallisen kehittämisen strategiseen johtamiseen, tuloksekkaampi ja tehokkaampi Leader-
työ, Leader-periaatteiden noudattaminen kaikilta osin yhdistyksen ja sen hallituksen toiminnassa 
sekä oman roolin selkiyttäminen Lapin muiden kehittäjäorganisaatioiden joukossa. Kehittämistyö 
edellyttää sitoutumista jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen ja itsearviointiin.  

Peräpohjolan Leader ry:n syyskokous pidettiin 24.11.2016. Kokouksessa tehtiin lisäyksiä yhdistyk-
sen toimintasuunnitelmaan, joista MMM ja Mavi ovat pyytäneet yhdistykseltä lisäselvityksiä. Ko-
kouksessa valittiin myös uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Yhdistystä on pyydetty sel-
vittämään ministeriölle ja Maville myös näiden valintojen sääntöjen ja Leader-periaatteiden mu-
kaisuutta. Syyskokouksen jälkeen yhdistyksen toiminta jokseenkin lamaantui, koska ministeriö 
päätti jäädyttää yhdistyksen myöntövaltuudet. Tilanne vaikutti myös hallituksen puoltamiin hank-
keisiin vuonna 2016, sillä osa niistä siirtyi ELY-keskuksen käsittelyssä vuodelle 2017. Tilanne oli va-
kava ja vaikeutti yritysten toimintaa, jotka ovat omalla riskillään käynnistäneet investointitoimen-
piteet. 

8. Leader ryhmä alueensa kehittäjänä 
 

Peräpohjolan Leader ry:n keskeisiä kehittäjäkumppaneita Lapissa ovat Lapin ELY-keskus, muut La-
pin Leader-ryhmät, oppilaitokset, kehittäjäjärjestöt sekä kuntien kehitysyhtiöt ja –organisaatiot. 
Yhteistyö Lappilaiset kylät ry:n kanssa on vahvistunut, sillä Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjoh-
taja on varajäsen Lappilaiset kylät ry:n hallituksessa. Toiminnanjohtaja on myös Sytyn hallituksen 
ja Leader-jaoston jäsen ja voi välittää Lapin toimintakentän terveiset eteenpäin näissä verkos-
toissa. Virtaa jokivarsille –hanke on luonut uusia avauksia oppilaitosyhteistyön osalta. Lapin am-
mattikorkeakoulun osaamista ja tutkimustietoa pyritään viemään yhteistyössä kylille, ja tavoit-
teena on järjestää yhteinen energiatehokkuuteen liittyvä tiedotuskiertue koko toiminta-alueella. 
 
Peräpohjolan Leader ry:n tunnettuus on parantunut erityisesti kylätoimijoiden keskuudessa. Ruo-
honjuuritason tiedotus- ja aktivointyöllä on ollut selvästi vaikutusta. Myös rahoitusta saaneet yh-
distykset ovat vinkanneet tukimahdollisuuksista omissa verkostoissaan. Tätä kautta on tullut uusia 
kehittämistoiminnasta kiinnostuneiden yhteydenottoja. Yrittäjien keskuudessa sen sijaan tiedotus-
työtä tulee tehostaa entisestään. Tässä yksi mahdollisuus voisi olla tiiviimpi yhteistyö paikallisten 
yrittäjäjärjestöjen kanssa. 
 
Peräpohjolan Leader ry:n merkitys omalle toiminta-alueelleen on tärkeä. Maaseudun yrittäjien ja 
kylätoimijoiden tukiverkosto on käymässä entistä harvemmaksi. Leader-toiminta selvästi vastaa 
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tähän tarpeeseen ja kysyntään. Yhdistys voikin vahvistaa rooliaan entisestään elinkeinojen kehit-
tämisessä. Yhdistyksen merkitys ja tunnettuus kuitenkin vaihtelee jonkin verran alueittain. Yhdis-
tyksen tuoma lisäarvo on juuri siinä, että se kannustaa asukkaita omaehtoiseen kehittämistyöhön 
ja auttaa kyliä ja elinkeinoelämää omien vahvuuksien tunnistamisessa. 

9. Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen varainhankinta ja tuotot muodostuivat vuonna 2016 lähinnä jäsenmaksuista. Jäsen-
maksutuotot olivat 3465 euroa. Muut tulot olivat 281,24 euroa ja muodostuivat Lapin keino –
hankkeen maksatuksen ylijäämästä. Yhdistyksen tuottojäämä oli 3070,91 euroa. 

Yhdistyksen omien hankkeiden kulut vuonna 2016 

Toimintaraha 1   114 754,79 euroa 

Teemahanke 1, koordinointiosuus 6264,12 euroa 

Virtaa jokivarsille  37 607,36 euroa 

Lapin keino   12 266,75 euroa 

Oman toiminnan kulut 

Peräpohjolan Leaderin toimintakulut olivat 606,92 euroa (tilit 4017 – 4055). Kulut aiheutuivat 
muun muassa syys- ja kevätkokousten tila- ja tiedotuskuluista, tilinpäätöksen laatimisesta, tilintar-
kastuksesta.  

Tilikauden tulos on 892,14 euroa ylijäämäinen. 

Yhdistyksen oma pääoma oli 31.12.2015 2177,73 euroa. Vuoteen 2016 nähden oma pääoma kas-
voi 69 %. 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n Juha Väärälä ja varatilintarkastajana toimii Audit 
Auer Oy:n Leila Auer. 

 

 

 

Laura Vilander 
toiminnanjohtaja 
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