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Kantri ry:n vuosikokous
24.5.2016 klo 18:00
Vaihmalan hovi
Vaihmalane 144, Lempäälä
Kahvitarjoilu 17:30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kantri ry:n jäsenet.

Kantrin
Pieninvestoinnit teemahanke avataan
hae2avaksi uudelleen.
2. ja viimeinen haku on
31.5.2016 as.
Lisäetoja:
www.kantriry.ﬁ

Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen 24.5.2016
1.

Vuosikokouksen avaus

2.

Järjestäytyminen

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen

6.

Käsitellään edellisen vuoden linpäätös ja lintarkastajan lausunto
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille

7.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016

8.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016

9.

Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden suuruus vuodelle 2016

10. Tilintarkastajan palkkion määrääminen
11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
12. Päätetään johtokunnan jäsenten määrä (6-12) ja valitaan heidät
henkilökohtaisine varajäsenineen
13. Tilintarkastajan valinta
14. Muut asiat – Vuoden 2015 hankkeen valinta
15. Kokouksen pää2äminen

K !" #$%&
Ota yhtey2ä ja
varmista, e2ä
yhteysetosi ovat oikein
Kantrin rekisterissä!
Erityises toivomme etoja jäsenten sähköpososoi2eista.
Osa Kantrin edotuksesta
tapahtuu vain sähköposn
ja ne6sivujen välityksellä.
Yhdistyksiltä toivotaan
vaikka koko hallituksen
osoi2eita.
Olemme myös
Facebookissa.

Kokousmateriaalit: www.kantriry.ﬁ/ajankohtaista/vuosikokous/
Tervetuloa!

Kantri ry:n johtokunta

Käy tykkäämässä !!
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Kantrin Leader-toiminnan kuulumisia
Kantrin johtokunnan vuosina 2015-2016 puoltamista rahoituksista on virallisen päätöksen tähän mennessä saanut kolme yleishyödyllistä hanke2a ja kaksi yritystukea. Hidas päätöksenteko on estänyt muutamien hankkeiden käynnistymisen. Hidastelu on johtunut lähinnä Hyrrä-hakemusjärjestelmän ongelmista päätöksenteossa. Onneksi ELYt ovat nyt viimeinkin saaneet luvan tehdä paperipäätöksiä.
Päätöksen saaneet voivat hakea maksatusta, mu2a nekin tehdään vanhaan malliin paperiversiona ja toimitetaan suoraan ELYyn. Enää niitä ei tarvitse toimi2aa Leader-ryhmän arvioitavaksi, vaan voi asioida suoraan ELYn kanssa. Tosin
neuvoja ja ohjausta saa aina, kun niitä pyytää.
Leader-tukea on hae2u kiite2äväs. Viime vuoden rahoitus on käyte2y, ja tämän vuoden rahoituksesta on jäljellä enää
5,73 %. Tulevien hakemusten rahoitus puolletaankin seuraavaksi vapautuvasta rahoituskehyksestä eli vuonna 2017
jae2avaksi luvatusta rahoituksesta.
Tähän mennessä hankkeiden hakijoista suurin osa on ns. ensikertalaisia eli uusia hakijoita. Monissa hankkeissa näkyy
yhteiskunnassa meneillään olevat muutokset; keski2äminen ja palveluiden karkaaminen. Palveluiden pakenemista yritetään hillitä monella tavalla ja erilaisilla kokeiluilla pyritään löytämään tapoja edelleen asua siellä missä asutaan, omalla kokulmalla. Niinpä palveluja kehitetään asukaslähtöises ja omaehtoises. Muutamalla kylällä toimii jo mm. uusi
kylälainaamo talkoovoimin.
Yritystuista suosituin on tähän mennessä ollut 20 %:n investointuki. Sitä on mahdollista hakea uusiin hankintoihin
joiden avulla levennetään leipää tai ryhdytään aivan uusiin aluevaltauksiin. Myös nuoria alkavia yri2äjiä on lähtenyt
hakemaan perustamistukea yritysidealleen Leader-rahoituksesta, vaikka ne pääosin hoitaa ELY-keskus.
Voi sanoa, e2ä näin akivista toimintaa on ollut joskus Leader+-kaudella jolloin rahoitusta haki lähes 250 hakijaa. Täytyy toivoa, e2ä ministeriö saa oikean kuvan rahantarpeestamme tällä kaupungin läheisellä maaseudulla, johon
muu2aa sankoin joukoin väkeä muualta Suomesta, ja antaa meidänkin alueelle lisää euroja jae2avaksi hyviin ja erityisen hyviin hankkeisiin.
Päätöksen ovat saaneet:
Ak5ivinen Monari, yleishyödyllinen kehi2ämishanke, hakija Narvan Täh Nuorisoseura ry, Vesilah. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 67 666,80 euroa. Rahoituksesta 80% on Leader-tukea ja yksityinen osuus 20 % on kokonaan
vaskkee2omia suorituksia. Päätös tehty 18.2.2016.
Rautakauden Pirkkala, yleishyödyllinen kehi2ämishanke, hakija Pirkkalan kunta. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 38 657,00 euroa. Rahoituksesta 80% on Leader-tukea. Kunnan oma-osuus on 4372,10 euroa ja hankkeen yksityinen osuus on vaskkee2omia suorituksia yhteensä 3359,30 euroa. Päätös tehty 14.4.2016.
Kantrin Kyläak5vaa9ori, yleishyödyllinen kehi2ämishanke, hakija Kantri ry. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
143 200,00 euroa, Rahoituksesta 100% on Leader-tukea. Päätös tehty 21.4.2016.
Navetasta verhoomoksi, yritystuki, hakija Pikku Mööpeli, Pinsiö. Leader-tuki 20% 36 290,00 euron kustannuksista.
Päätös tehty 26.2.2016.
Automa5soitu videokamerajärjestelmä, yritystuki, hakija FinnFaxi, Viljakkala. Leader-tuki 20% 15 990,00 euron kustannuksista. Päätös tehty 15.4.2016.
Vuonna 2016 Kantri ry on puoltanut rahoitusta seuraaville hakijoille neljässä ensimmäisessä kokouksessaan:
Yritystuet: Tuotannon tehostaminen, hakija Elerik Oy, Lempäälä; Investoin, hakija Tampereen Jäätelötehdas Oy, Tampere; Uudenlainen koulutuscenter, Fadeno Oy, Lempäälä; Uudenlainen koulutuskeskus Fadeno Oy, Lempäälä; Wake
Valley kehi2ämishanke, Wake Valley OY, Ylöjärvi; Investointukihakemus, JMS-Tuote Oy, Ylöjärvi; Laserkeilaimen hankinta, MP-MAP Oy, Pirkkala; Perustamistuki, JMS-Tuote Oy, Ylöjärvi; Vierasvenelaiturin ruoppaus ja rakennus, Heinin
juhla- ja vapaa-ajan palvelut Oy, Orivesi.
Yleishyödylliset kehi2ämistuet: Raikun ympäristökoulu ja monitoimikeskus, Kyyry ry, Kangasala; Hanke 2, Verkkoosuuskunta, Orivesi; Turrin satama, Pirkkalan Pursiseura ry, Pirkkala; Raudanmaan Kyläkuitu 1., Raudanmaan Kyläkuitu
Osuuskunta, Kangasala; Lisää voimaa markkinoille, Eräjärven Urheilijat ry, Orivesi; Metsästä kestäväs energiaa ja työtä, Metsänhoitoyhdistys Roine ry, Kangasala; Iharin Myllytorpan korjaushanke, Iharin Kyläyhdistys ry, Kangasala; Rämsöön Iloinen Konkkaronkka, Rämsöön Kyläkerho ry , Vesilah.
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Kantrin pieninvestoinnit -teemahanke avataan hae9avaksi uudelleen.
Hakuaika 31.5.2016 saakka.
15.4.2016 pää2yneeseen ensimmäiseen teemahakuun saapui 7 hakemusta. Hankkeelle varatusta budjesta
näillä sidotaan vain 27%. Kantrin johtokunta pää6 avata uuden haun 31.5.2016 saakka.
Pieninvestoinnit -teemahanke on Leader-rahoitusta pieniin investointeihin yhteisenä hankkeena.
Kantrin Pieninvestoinnit-teemahanke kokoaa yhteen Kantrin alueen pienet investoinnit, joilla parannetaan asukkaiden
mahdollisuuksia paikalliseen kehi2ämiseen. Hakijoina voivat olla Kantrin Leader-alueen yleishyödylliset yhdistykset ja
yhteisöt. Teemahanke on suunna2u pieniin toimenpiteisiin; vali2avien toimenpiteiden kokonaiskustannusten tulee
olla yli 500 euroa mu2a alle 15 000 euroa. Tukiprosen6 on kaikille 50 %. Toimenpiteitä voivat olla esim. talakset, laiturit, kirkkoveneet, yhteiset kylpytynnyrit, lämmitysjärjestelmät, varavoimalat, leikkiken6en välineet, pienet korjaukset, aidanteet, ulkoilupolut, laavut, grillikatokset ja leiripaikat, ulkohuussit jne. tarpeiden mukaan eli pienimuotoisia,
yhteisöllisiä investointeja.
Valinnassa käytetään Kantrin pakollisia ja kaikille yhteisiä valintakriteereitä.

Kantrin Kyläak5vaa9ori

Millaisia eri keinoja on tiedottaa yhdistyksen
toiminnasta tai tapahtumasta?

Kantrin hallinnoima ja omasta kehyksestä rahoite2u Kyläakvaa2ori hanke on alkanut vuoden alusta. Hanke toimii koko Kantrin toimintaalueella ja se on kaksivuonen (20162017). Kyläakvaa2oriksi hankkeeseen on palka2u tradenomi
ja kehi2ämishankkeissa useita vuosia työskennellyt Anna Kulmakorpi. Pirkanmaan Leader-ryhmien yhteinen edo2aja Vilja
Pylsy tekee osan työajastaan Kyläakvaa2ori-hankkeelle, joten
erityises viesnnän saralla on kylien käyte2ävissä monipuolista osaamista.
Hankkeen tavoi2eena on kylien akvoin eri tavoin. Kyläakvaa2ori avustaa yhdistyksiä ja kylien toimijoita mm. suunnitelmien teossa, edo2amisessa, rahoituksen haussa, yhdistystoiminnan kehi2ämisessä ja palvelujen järjestämisessä. Toiminnan suunni2elun pohjaksi tehin yhdistyksille kartoitus niiden
tarpeista ja toiveista. Vastauksia tuli reilu 30 ja niiden pohjalta
yhdistykset kaipaavat apua erityises ihmisten akvoinin,
hankesuunni2eluun ja edotukseen.
Neuvonta ja hyvien käytäntöjen levi2äminen on merki2ävä
osa kyläakvaa2orin työtä. Hankkeessa järjestetään erilaisia
koulutuslaisuuksia ja teemapäiviä. Kylien yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi pidetään yhteistyöpalavereja ja tapaamisia. Hankkeen toimintoihin osallistuminen ja kyläakvaa2orin avun käy2äminen on yhdistyksille maksutonta.
Kyläakvaa2orin tavoi2eena on vierailla kaikissa alueen kylissä hankkeen aikana. Tammi-huhkuun aikana kyläkäyntejä on
ollut jo pitkäl toistakymmentä. Kylien yhteistapaamisia on
myös pide2y neljässä kunnassa, osin kyläakvaa2orin kutsumana, ja osin kylien itse sopimana kokoontumisena. Toukokuullekin kalenterissa on sovi2una jo useampi kylävierailu.
Lisäksi järjestetään Viesntäkoulutus kylä- ja yhdistystoimijoille 1.6. ja ollaan mukana Kantrin hanketyöpajassa 26.5. Tarkemmat ilmoitukset näistä laisuuksista ohessa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 143 200€, julkinen tuki
100%. Hanke on saanut päätöksen 21.4.2016.

Miten lähestyä joukkoviestimiä?
Kannattaako lähettää tiedote? Mitä tiedotteen kirjoittamisessa tulee huomioida?
Paperi, digi, some vai kaikki yhdessä?

Viesntäkoulutus
kylä- ja yhdistystoimijoille
ke 1.6.2016 klo 17.30-20 Lahdesjärven ABC:lla
Aiheita alustavat ja keskustelua johtavat:
Vilja Pylsy, Pirkanmaan Leader-ryhmien edo2aja.
Pylsy on toiminut monipuolisissa viesntätehtävissä:
edo2ajana, valokuvaavana toimi2ajana ja tai2ajana. Hän on suunnitellut ja toteu2anut yhdistysten
tapahtumaedotusta.
Anna Kulmakorpi, kyläakvaa2ori. Kulmakorpi on
työskennellyt kylien parissa useamman vuoden ja
siten yhdistysten edotusasiat ovat tulleet tutuksi.
Somea hän käy2ää yksityiselämässä, työssä ja harrastustoiminnassa.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun
vuoksi pyydämme ilmoi9autumisia 20.5. mennessä:
anna.kulmakorpi@kantriry.ﬁ / p. 040 487 5848.
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Liity Kantrin jäseneksi:
www.kantriry.fi/
yhdistys/liity-jaseneksi/

VALTAKIRJA
Valtuutamme _____________________________________________:n
käy2ämään puhe– ja äänivaltaamme
Kantri ry:n vuosikokouksessa 24.5.2016

Hanketyöpaja

Paikka ja aika:
_____________________________________________
Valtuutuksen antaja: ______________________________________
Allekirjoitukset ja nimenselvennökset:
_________________________

___________________________

Muista Kantrin

Nuoriso-Leader
Vuoden 2016 2. haku 31.5.2016 as5!

to 26.5.2016 klo 17:00
alkaen Lahdesjärven
ABC:lla
Onko sinulla hankeidea,
jota pitäisi alkaa jalostaa
suunnitelmaksi ja hakea
rahoitusta? Hanketyöpajassa kuulet tämän
ohjelmakauden ehdot ja
vinkit ja pääset hommassa alkuun. Kysymyksille ja keskustelulle varataan runsaas aikaa,
ja vertaistukeakin on
tarjolla.
Ilmoi9audu työpajaan
15.5. mennessä:
info@kantriry.ﬁ

Lisä5etoja www.kantriry.ﬁ/hae-rahoitusta/nuoriso-leader/
Kantri ry

www.kantriry.ﬁ

puheenjohtaja

Rii2a Halme, Lempäälä

Toimistoaika: 5-pe 8.30-11.00 ja 12.00-16.00

toiminnanjohtaja

Kari Kylkilah

040 707 1470

hankeakvaa2ori

Airi Paananen

040 861 0470

Etukäteen sopien meitä voi tavata myös muina aikoina. Olemme
yleensä tava2avissa!

kyläakvaa2ori

Anna Kulmakorpi 040 487 5848

Pirkanmaan edo2aja

Vilja Pylsy

käynosoite:

Hallilane 24, Tampere

pososoite:

PL 42, 33820 TAMPERE

sähköpos:

info@kantriry.ﬁ

040 525 8836

etunimi.sukunimi@kantriry.ﬁ

Kantri ry:n toimistolle voi jä2ää hankehakemuksensa virka-ajan
pui2eissa arkisin klo 8.00-16.15. Hyrrään ne voi jä2ää 24 tuna
vuorokaudessa.
Jos toimiston henkilökunta ei ole paikalla, voi posnsa jä2ää
Kantri ry:n oven pielessä olevaan poslaakkoon.

