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Rauhallista joulua ja
onnea vuodelle 2017
Kantri ry

Kyläaktivaattorin yhteenvetoa kuluneesta vuodesta

Vuosi 2017 tuo mukanaan uutta ja vanhaa

Kyläaktivaattori-hanke on nyt puolivälissä. Vuoden mittaan
ollaan vierailtu 25 kylässä, joko paikallisen yhdistyksen kokouksessa, kylätapaamisessa tai vastaavassa tilaisuudessa.
Kyläaktivaattorin palveluiden esittelyn lisäksi tapaamisissa
on herännyt keskustelua mm. ihmisten aktivoinnista, tiedotuksesta ja kylätalon markkinoinnista. Kymmentä yhdistystä
on avustettu niiden omien tarpeiden mukaan, mm. kotisivujen ja somen kanssa sekä annettu neuvontaa yhdistyskäytänteissä ja varainhankinnassa.

Kantri sai kaikkiaan lähes sata hakemusta ”Airin
paikalle”. Kuusi pääsi haastatteluun ja johtokunta
valitsi uudeksi hankeaktivaattoriksi Joanna Järvisen. Hän aloittaa 9.1.2017, yhteystiedot takasivulla.

Koulutuksia ja teemapäiviä on järjestetty viisi, joista viimeisimpänä Innostava kyläfoorumi marraskuun lopussa. Parhaat vinkit tilaisuuksista pyritään kokoamaan Kantrin kyläblogiin kantrinkylablogi.blogspot.fi. Yhteistyötilaisuuksia
on järjestetty - yleensä yhteistyössä jonkun yhdistyksen,
kunnan tms. kanssa – yhdeksän, lisäksi on osallistuttu yhdeksään muiden järjestämään kokoontumiseen.
Kyläaktivaattorin työssä parasta on, kun saa käydä kylillä,
kohdata ihmisiä ja olla avuksi. Vielä on paljon kyliä, joihin
olisi mukava tulla tutustumaan – esimerkiksi paikallisen
yhdistyksen kevätkokoukseen. Joten laittakaahan rohkeasti
viestiä!
Tulevista tapahtumista löydät tietoa kotisivuilta kantriry.fi/
kylaaktivaattori, mm. viestintäkoulutus 18.2. Muista myös
Facebook: Kantrin kyläaktivaattori ja Twitter:
#kyläaktivaattori.
Hyvää ja rentouttavaa joulunaikaa joka kylään ja yhdistykseen sekä aktiivista vuotta 2017 toivottavat Anna ja Vilja

Kantrin johtokunta puolsi kokouksessaan
7.12.2017 rahoitusta maatilamatkailuinvestointiin
Nokialle, lähiruuan edistämiseen Kangasalle, Turrin sataman laituriin Pirkkalaan ja Laipanmaan
reittien kehittämiseen alueiden väliseen hankkeeseen. Yksi hakemus jäi pöydälle ja yksi hylättiin.
Leader-rahoitusta voi edelleen hakea jatkuvasti,
Hyrrä on auki vaikka jouluna, ja NuorisoLeaderia voi myös hakea vanhaan tapaan neljä
kertaa vuodessa. Rahoitustakin on ohjelmakauden
tässä vaiheessa vielä hyvin jäljellä. Ottakaa yhteyttä, niin autamme eteenpäin.
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Kantrin Nuoriso-Leader

Maaseutuasumisen
teemailta 18.1.2017
Tervetuloa vuoden ensimmäiseen teemailtaan
keskiviikkona 18.1. klo 18 Ahlmanille, Selinin saliin
kartanon päärakennukseen (os. Hallilantie 24, Tampere).
Ohjelma:

•

MRL:n muutokset liittyen hajarakentamisen
sääntelyyn – Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamisessa Ympäristöministeriössä mukana
ollut lakimies Maija Neva, Tampereen kaupunki

•

Maakuntakaava maaseudun näkökulmasta maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka,
Pirkanmaan liitto

•

Uuden MRL:n vaikutukset kyliin käytännössä –
Urjalan rakennustarkastaja ja Lempäälän
kunnannvaltuutettu Hannu Kopola

Aloitamme tilaisuuden kahvilla klo 17.30. Tarjoilujen
vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 13.1. mennessä:
info@kantriry.fi tai p. 040 487 5848/Anna
Tilaisuuden järjestävät Kantri ry:n ympäristövastuisen
asumisen työryhmä ja Kyläaktivaattori

Kantrin johtokunta valitsi rahoitettavia NuorisoLeader -hankkeita joulukuun kokouksessa. Kaikki
viisi hakijaa saivat myönteisen avustuspäätöksen.
Rahoitusta saivat SPR Kangasalan osasto, Takamaan
kyläyhdistys ry, Pirkkalan-Lempäälän 4H ry, Kurun
Ryhti ry ja Kisa-Eagles Kangasala.
Lisäksi aikaisemmasta kokouksesta pöydällä ollut FC
Kangasala ry:n hakemus sai myönteisen päätöksen.
Tukea myönnettiin yhteensä 5.250 euroa.
Nuoriso-Leaderiä voi hakea myös pakolaisia,
siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita koskeviin
hankkeisiin ilman ikärajaa. Seuraava haku päättyy
28.2.2017.
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Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kantriry.fi
Hallilantie 24, 33820 Tampere
info@kantriry.fi, www.kantriry.fi
Toimistoaika: ti-pe 8.30-11.00 ja 12.00-16.00 Etukäteen sopien myös muina aikoina.
Hankehakemuksensa voi jättää toimistolle arkisin klo 8.00-16.15 ja Hyrrään 24 h/vrk.
Mikäli emme ole paikalla, jätäthän postisi Kantrin oven pielessä olevaan postilaatikkoon.

