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Kaveria ei jätetä.

Painopisteet kääntyvät arjen töiksi
Elävä Kainuu Leaderin toimintaa ohjaavat alkaneella
ohjelmakaudella oheiset
painopisteet. Mitä ne voivat
hanketyössä tarkoittaa?

VIHREÄ VOIMA

Ohjelman
painopisteet
VIHREÄ VOIMA
SINISET AJATUKSET
KÄSIKYNKÄSSÄ

Toiminnan
painopisteet
INNOVATIIVISUUS

Metsäyrittäjyyden
kehitystä
- ammattimaista metsäomaisuuden ja -maiseman
hoitoa
- uusia tapoja tuottaa ja
hyödyntää bioenergiaa
- metsä-/suoluonnon raakaaineiden innovatiivista jatkojalostusta
Rikkaita
luontopalveluita
- luonto- ja rajaseutumatkailun tuotekehitystä - esimerkiksi osana The Great Wild
Taiga Trail’ia
- yritysyhteistyön ja yritysosaamisen kehittämistä
- suomatkailun pioneeri-työtä

KESTÄVÄ KEHITYS
NUORET

Uusien palvelujen ja
tuotteiden syntytarinoita
- green care –osaamisen
kehittämistä
- paikallisten elintarvike/kosmetiikkatuotteiden
aluevaltausta
- uuden sukupolven puurakentamisosaamista

Uutta tekniikkaa ja
arvokasta perintöä
- Kainuun ensimmäisen
energiaomavaraisen kylän
syntyä
- kyläyhteisöjen investointeja yhteisiin koneisiin
- nuorten juurruttamista
maaseudun elämään

SINISET AJATUKSET

KÄSIKYNKÄSSÄ

Sykettä kyläelämässä
- kyläyhdistysosaamisen ja
kylän kokoontumispaikan
päivitystä 2020-luvulle
- hoidetun kylämaiseman
asukkaiden ja mökkiläisten
mieltä kirkastavaa voimaa
- kylien tiivistyvää yhteistyötä, vertaistukea ja yhteistä kasvua

Monikulttuurisuutta
- Kainuun oma kulttuurikirjon hyödyntämistä oppimisen eväinä
- osaamisen jakamista
- uusia markkina-alueita
löytämistä itärajan takaa

Maaseudun luovaa
työyhteisöä
- maaseudun monialaisten
palvelupisteiden koeajoa
- omaleimaisen paikalliskulttuurin varaan kehitettäviä, erikoistuneita matkailupalveluita
- perinteisen ruokakulttuurin uutta tulemista

Innovoivaa yhteistyötä
- tietotekniikan nivomista vahvaksi osaksi etäpalveluita
- toimintaryhmien ja kylien
välistä sparrausta
- turvaa tuovaa palveluyhteisöä
Kansainvälisyyttä
-jatkuvuutta olemassa oleville verkostoille
-uusia avauksia yli itärajan
- eurooppalaisen syrjäseudun yhteisen selviytymisstrategian linjausta

Nämä ajatukset odottavat rinnalleen parhaita hankeideoita.
Elävä Kainuu Leader
Kidekuja 2
88610 Vuokatti

www.kainuuleader.fi
Seuraa meitä myös
somessa: facebook/
elävä kainuu leader
Yhteistyössä:

Terveisiä Elävien Kylien risteysasemalta
Elävä Kainuu Leaderin toiminta rakentuu ajatukselle
elävistä kylistä, joista Kainuu löytyy aidoimmillaan.
Alueella henkii kulttuuri,
joka erottaa sen kaikista
muista maaseutumaisista
seuduista Suomessa ja joka
antaa seudulle sen vahvimman elinvoiman.

Elävä Kainuu Leader on alueensa kylien risteysasema,
kohtaamispaikka ja uusien
linjauksien kartoittaja. Se
etsii mahdollisuuksia, joilla
kylien terve kehitys voidaan
turvata. Kyse voi olla erimerkiksi riittävien tietoliikenneyhteyksien turvaamisesta.

Elävä Kainuu Leaderin tavoitteena on elävien kylien Kainuu, jossa toimii hyvinvoivia
yrityksiä. Ne tarjoavat ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita koti- ja ulkomaisille
asiakkaille, turvaavat kylien
hyvinvoinnin ja arvostavat
kestävän kehityksen pelisääntöjä.

