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KYLÄAKTIVAATTORI-HANKE ON
PÄÄTTYNYT

Kantri muuttaa uuteen toimistoon 3.1.2018.
Uusi osoitteemme on
Keisarinviitta 22, Huoneisto nro 8,
33960 Pirkkala

Sähköinen viestintä ja ihmisten innostaminen Kyläaktivaattori
-hankkeessa päällimmäisinä

Muuton vuoksi toimistomme on suljettu 27.12 - 4.1.
Palvelemme normaalisti jälleen perjantaista 5.1.2018 alkaen.
Puhelimitse ja sähköpostilla olemme tavoitettavissa.

Kaksivuotinen kyläaktivaattori -hankkeemme on saatu päätökseen. Jos hankkeen toiminta tiivistetään muutamaan sanaan, ne olisivat kotisivut, ihmisten aktivointi yhdistystoimintaan ja rahoitusmahdollisuudet.
Hankkeen aikana on vierailtu 37 eri kylällä tai alueella, ja
selkeimmin esille on tullut tarve uusien ihmisten mukaan saamiseen. Yhteistyöyhdistyksiä hankkeessa on ollut lähemmäs
50 – yhteistyön laajuus on vaihdellut sähköpostineuvonnasta
vierailuihin ja isompiin projekteihin kuten palveluoppaan ja
historiikin tekoon. Selvästi eniten apua on haluttu kotisivujen
tekemisen, uusimisen tai some-asioiden kanssa. Varainhankintaan ja rahoituksen saamiseen liittyen neuvontaa on annettu tilaisuuksissa, puhelimitse ja muun asian ohella – siis mistä
avustusta kylien vähän isompiin projekteihin silloin, kun oma
kassa ei riitä. Muita yhdistysten kanssa käytyjä asioita ovat
olleet yhdistyskäytännöt kuten sääntömuutos, turvallisuuteen
liittyvät asiat, kyläsuunnittelu, paikallishistoria ja kylätalojen
markkinointi.
Pääosin apua on ehditty antamaan hyvin kaikille, jotka sitä
ovat pyytäneet ja halunneet. Koulutuksia ja teemapäiviä on
järjestetty kaksitoista, joista kolme oli viestintäkoulutuksia.
Erilaisia yhteistyötilaisuuksia on ollut reilu parikymmentä,
osassa niistä kyläaktivaattori on ollut mukana järjestämässä,
tai sitten on osallistuttu muiden järjestämiin tilaisuuksiin.
Hankkeen tiedotuksessa pääpaino on ollut sähköisissä välineissä, sähköpostitiedotteissa, Facebookissa ja Kantrin kyläblogissa (kantrinkylablogi.blogspot.fi). Tiedotteita on laitettu
kerran kuussa tai kahdessa ja Facebookissa Kyläaktivaattorilla on noin 130 tykkääjää. Blogipostauksia on tähän mennessä
kertynyt viitisenkymmentä, ja niillä on peräti 4700 katselukertaa.
Suurkiitos kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella olleet mukana aktivoitumassa ja aktivoimassa kanssamme! Oikein hyvää
joulua sekä aktiivista jatkoa kyliin ja yhdistyksiin toivottaen,
T: Anna Kulmakorpi ja Vilja Pylsy

Kantrin hankeaktivaattori Joanna Järvinen, kyläaktivaattori
Anna Kulmakorpi, toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti ja Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsy vanhojen työtilojensa, Ahlmanin päärakennuksen edustalla.

Anna aloittaa vuoden 2018 alusta Leader Pirkan Helmen
hankeneuvojana. Vilja jatkaa Pirkanmaan Leader-ryhmien
yhteistä tiedotushanketta.
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KANTRIN UUSIMPIA RAHOITUSPUOLTOJA
Esa Kuivanen:
Sauna ja pesutilat
Sauna ja pesutilat juhlatilojen yhteyteen vanhaan kivinavettaan. Tavoitteena on lisätä käyttöastetta.
TexMaaCari:
Hyvää oloa pellavasta kudonnan ja neulonnan keinoin
Pellavasta ihoystävällisiä kestositeitä ja imetyssuojia. Pellavakuitu on luonnostaan allergisoimaton ja antibakteerinen.
Pellava on ekologinen valinta.
Rural Ky:
Maneesi
Maneesi- ja tallirakennuksen rakentaminen hevosalan palveluiden lisäämiseksi paikkakunnalla. Tavoitteena on luoda
puitteita ympärivuotiselle, laadukkaalle hevosharrastukselle.
Pirkkala-Seura ry:
Pirkanpolut,
puollettu ehdollisena
Alueellisen, seudullisen ja kansallisen matkailun ja luontoliikunnan kehittämistä. Hankkeen tarkoituksena on luoda
Pirkkalan ja osin Lempäälän ja Tampereen kuntien alueelle
Pirkanpolut-niminen noin 100 kilometrin mittainen polkureitistö, joka toimisi myös Lempäälän Birgitan polun jatkumona.
Viljakkalan Metsästysyhdistys ry:
Korpelan kunnostushanke
Uusitaan metsästysmajan kattorakenteet sekä lisätään lämpöeristystä sekä mm. remontoidaan keittiötä. Parannetaan
metsästysmajan käyttöä alueen eri toimijoille.

Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun
kannatusyhdistys ry:
Kyläkoulualueen investointihanke,
”Majametsästä matikka, matikasta patikka”,
puollettu ehdollisena
Raikun kyläkoulualueen investointihanke tuo yhdessä sidosryhmien kanssa lisäarvoa alueelle tavoitteenaan monisektoriset hyödyt toiminnallisin lajipoluin.
Eräjärven Työväen Näyttämö ry:
Rönninsalmen kulttuuri- ja matkailuareena,
puollettu ehdollisena
Rakennetaan mm. Rönnin Kesäteatterin 351-paikkaiseen katsomon katos ja siihen liittyvät äänentoiston tekniset tilat.
Kesäteatterin katsomo palvelee teatteriesitysten lisäksi alueella vuosittain järjestettäviä muita tilaisuuksia ja mahdollistaa myös uusien tilaisuuksien järjestämisen.
Rämsöön Kyläkerho ry:
Katsomokatos 2018,
puollettu ehdollisena
Rämsöön kesäteatterille vartavasten suunniteltu katos turvaa
teatteritoiminnan jatkumisen. Katettu katsomo parantaa kesäteatterin toimintaa, yleisön viihtyvyyttä, lisää muiden tapahtumien mahdollisuuksia ja turvaa esitykset huonommallakin säällä.
Oriveden 4H-yhdistys ry:
Nuoret pelissä
Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää Oriveden alueen
10–20 -vuotiailta nuorilta, mitä he haluavat tehdä Orivedellä
ja miten he haluavat kehittää toiminnallaan ja ideoillaan
omaa paikkakuntaa. Päätavoitteena on aktivoida ja osallistaa
nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja toteutukseen.
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