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Nuoriso-Leader

Kantri ry:n vuosikokous
22.5.2019 klo 18:00
Vesilahden kirjasto, Huhta e 7, 37470 Vesilah .
Kahvitarjoilu 17:30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle
kuuluvat asiat. Materiaalit Kantrin nettisivuilla.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki
Kantri ry:n jäsenet.
Huom: Yhteisöjäsenillä pitää olla allekirjoitettu
valtakirja.
Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen 22.5.2019 klo
18:00
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 2019

8.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

9.

Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden
suuruus vuodelle 2019

Nuoriso-Leader on vähäisen byrokratian avustus
yhdistyksille lapsiin ja nuoriin liittyviin pieniin
hankkeisiin. Avustusta voi hakea toimiin, joissa lapsilla
ja/tai nuorilla on aktiivinen rooli.
Nuoriso-Leaderiä voi hakea myös pakolaisia, siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita koskeviin hankkeisiin
ilman ikärajaa.
Tuen suuruus on 100 - 1.000 € ja 80 %
kokonaiskustannuksista. Loput eli 20 % voi kattaa
omalla rahalla, tai talkootyöllä, jos hanke sen mahdollistaa. Nuoriso-Leaderilla on esimerkiksi hankittu
yhteiseen käyttöön frisbeegolfrataa, suunnistusvälineistöä, liikennepuistovälineitä, kokkikerhon
kiertoilmauunia sekä järjestetty tapahtumia kuten
kahvilatempauksia, musikaalia, leirejä, nuorten päiviä
jne.

Nuoriso-Leaderin seuraava haku päättyy
31.5.2019.
Lisätietoja:

www.kantriry.fi/rahoitus/leaderrahoitus/nuoriso-leader/

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 2018 hankkeen valinta
15. Kokouksen pää äminen
Tervetuloa!

Kantri ry:n johtokunta

Kantrin rahoituksen kysyntä on jatkunut
voimakkaana
Kantrin johtokunta pää 4.12.2018 seuraavista
rahoituslinjauksista vuodelle 2019:
 hankkeen tuki pääsääntöises korkeintaan
50.000 €
 yleishyödyllisen kehi ämishankkeen tuki
pääsääntöises 80 % ja investoinnin 50 %

Liity Kantrin jäseneksi:
www.kantriry.fi/yhdistys
/liity-jaseneksi/

Leader Pirkanmaa –viestinnän
kehittämishanke

Mukana myös Pirkanmaan Leader-ryhmät.
Tervetuloa!
Avoimet Kylät-päivää vietetään lauantaina 8.6.2019
ja Pirkanmaan kylissä on luvassa paljon
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa!
Pirkanmaalla haetaan jälleen Vuoden Kylää, Vuoden
Kylätekoa ja Vuoden Kylätoimijaa. Tunnustuksia voi
hakea 15.6.2019 saakka. Katso tarkemmat ohjeet
osoitteesta www.pirkankylat.fi/vuoden-kyla-2019

Vuodelle 2019 on suunnitteilla koulutuskiertue
Pirkanmaalla Suomen Älykkäin kylä -kisaaja kylissä.
Teemoina esimerkiksi visuaalinen viestintä
sosiaalisessa mediassa, mobiilivideon tekoa,
yhteisöllisyyden kehittämistä palvelumuotoilun
avulla, pilvipalvelut jne. Leader-toiminnan
vaikuttavuus on vuoden 2019 yksi tärkeimmistä
aiheista. Leader-ryhmille pyritään tekemään
infografiikkaa, jonka avulla visualisoidaan dataa
hankkeista. Lehti ja sähköinen uutiskirje julkaistaan
keväällä 2019. Myös hankekohteiden videointi
jatkuu. Hanke osallistui myös Kotimaan Matkailu messuille huhtikuussa 2019 tuomalla esille Leaderhankkeilla kehitettyjä lähimatkailukohteita.
Seuraa somessa:
#leaderpirkanmaa
@LeaderPirkanmaa

Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu käyntiin
Huolimatta erilaisista eurooppalaisista epävarmuuksista, Kantri on aloittanut ohjelmakauden 2021 –
2027 valmistelun. Yhtenä merkittävänä osana valmistelua Kantri selvittää alueen asukkaiden,
yhteisöjen ja sidosryhmien tarpeita ja kehittämispainotuksia mm. avoimella nettikyselyllä.
Tervetuloa osallistumaan kyselyyn:

http://www.kantriry.fi/ohjelma/kantrin-strategia-2021-27-kysely/
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