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Kantri ry:n vuosikokous
22.5.2018 klo 18:00
Virtakampus, Virta-sali, Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä
Kahvitarjoilu 17:30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kantri ry:n jäsenet.

Huom: Yhteisöjäsenillä pitää olla allekirjoitettu valtakirja.
__________

Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen
1. Vuosikokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
vuodelle 2018
8. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018
9. Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
vuodelle 2018
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 2017 hankkeen valinta
15. Kokouksen päättäminen
Kokousmateriaalit ja valtakirja:
www.kantriry.fi/ajankohtaista/vuosikokous

Kantrin Nuoriso-Leader
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 31.5.2018.

Lisätietoja:
www.kantriry.fi/haerahoitusta/nuoriso-leader/

Liity Kantrin jäseneksi:

www.kantriry.fi/
yhdistys/liity-jaseneksi/

Kantrin ohjelmakauden 2014—2020 väliarviointi käynnissä

Kantri ry teettää ohjelmakauden 2014—2020 väliarvioinnin
ulkoisena
arviointina.
Väliarvioinnissa
tarkastellaan Kantrin toimintatapoja ja arvioidaan
meneillään
olevan
ohjelmakauden
tähänastista
onnistumista. Arviointi aloitettiin maaliskuussa 2018, ja
tulokset esitetään kesäkuussa 2018 raportin muodossa.
Väliarvioinnin toteuttaa Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelija Hanna Manninen osana korkeakouluharjoitteluaan. Väliarviointia varten kartoitetaan laajasti
Kantrin yhteistyökumppaneiden näkemyksiä.

Kantrin rahoituksen kysyntä on jatkunut kovana.
Vuodelle 2018 kohdistettu rahoituskehys on jo
käytetty, joten mahdollisia rahoituspuoltoja tehdään
2019 rahoista, eikä näihin hakemuksiin voi saada ELYkeskuksen virallista hankepäätöstä ennen
vuodenvaihdetta. Hakemuksia otetaan silti vastaan
ja virelläolevia voivat hakijat omalla riskillä toteuttaa.

Noin sadalle kuluvalla kaudella Kantrin kautta hankerahoitusta hakeneelle hanketoteuttajalle on lähetetty
kysely, jossa pyydetään muun muassa arvioimaan
hankkeen yleisten tavoitteiden toteutumista ja rahoitusprosessin sujuvuutta sekä Kantrin toimintaa yleisellä
tasolla. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut 52
prosenttia rahoitusta hakeneista. Kyselyn perusteella
vaikuttaa alustavasti siltä, että hankkeet vaikuttavat
myönteisesti ja pitkäkestoisesti kohdealueisiin, ja
hankkeille asetetut tavoitteet toteutuvat hyvin tai erittäin
hyvin. Rahoituksen hakemisessa on joitakin käytännön
haasteita, mutta noin 65 prosenttia vastaajista pitää
erittäin todennäköisenä, että hakisi Leader-hanketukea
uudelleen. Toimintansa osalta Kantri saa vastaajilta
kiitosta erityisesti yhteistyön toimivuudesta ja neuvonnan
sujuvuudesta.
Osana väliarviointia haastatellaan Kantri ry:n johtokunnan
jäseniä ja Pirkanmaan Leader-toimintaryhmien
henkilöstöä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan
liiton, Maaseutuviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön edustajia. Haastatteluissa pohditaan mm.
millainen toimija ja yhteistyökumppani Kantri ry on.
Haastattelut tehdään huhtikuun ja toukokuun aikana.
Lisätietoja:
Hanna Manninen, manninen.hanna.k@student.uta.fi
Kari Kylkilahti, kari.kylkilahti@kantriry.fi

Kantrin johtokunta päätti 13.2.2018 seuraavista
rahoituslinjauksista:
•
hankkeen tuki korkeintaan 30.000 €
•
yleishyödyllisen hankkeen (kehittäminen ja
investointi) tuki pääsääntöisesti 50 %.

Kantri ry
puheenjohtaja
Jenni Mäkinen
Ylöjärvi
toiminnanjohtaja
Kari Kylkilahti
040 707 1470
hankeaktivaattori
Joanna Järvinen 040 861 0470
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kantriry.fi
Keisarinviitta 22, nro 8, 33960 Pirkkala
info@kantriry.fi, www.kantriry.fi
Toimistoaika: ti-pe 8.30-11.00 ja 12.00-16.00 Etukäteen sopien muina
aikoina. Hankehakemuksensa voi jättää toimistolle arkisin klo 8.00-16.00 ja
Hyrrään 24 h/vrk. Mikäli emme ole paikalla, jätäthän postisi pihassa olevaan
postilaatikkoon.

