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Innostaen lisää jäseniä
yhdistystoimintaan
Hyvät kokemukset saavat järjestöaktiivin puhkeamaan
kukkaan ja tekemään työtä yhdistyksen hyväksi.
Innostuminen ja innostaminen ovat yhdistystoiminnassa tärkeitä voimavaroja.
- Oikeastaan ne ovat koko hyvän yhdistystoiminnan
ydin. Kaikki alkaa oman itsensä arvioimisesta ja siitä
miten suhtautuu ihmisiin ja uusiin ideoihin, Innostuksesta ja innostamisesta voimaa yhdistystoimintaan
tilaisuuden lauantaina 26.11. Tampereen Ahlmanilla
pitävä kouluttaja Anita Mäntynen-Hakem sanoo.
Kaikille avoimessa ja maksuttomassa tilaisuudessa
käydään käytännön esimerkein läpi muissa yhdistyksissä hyvin toimivia tapoja ja käytäntöjä.
Mäntynen-Hakem on ollut koko ikänsä mukana
erilaisessa yhdistystoiminnassa.
- Innostamista ja innostumista mietitään valitettavan
vähän yhdistystoiminnassa. Jokaisella yhdistyksellä on
kuitenkin mahdollisuus toimia innostavasti ja siten saada uusia jäseniä. Paras tulos on sellainen yhdistys,
jossa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi osallistumisen myötä.

Tervetuloa innostavaan kyläfoorumiin

Innostuksesta ja innostamisesta voimaa
yhdistystoimintaan
la 26.11.2016 klo 12-15
Ahlmannin kartanolle, kokoustila Murulaan
(os. Hallilantie 24, Tampere)
Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi 18.11. mennessä
Kantrin kyläaktivaattori Anna Kulmakorvelle:
anna.kulmakorpi@kantriry.fi / p. 040 487 5848.
Järjestäjä: Kantrin kyläaktivaattori-hanke.
Teksti Vilja Pylsy, kuva ©maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.

Ely-keskuksen päätöksen saaneet Leader-hankkeet
Järjestöjen talo
yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: Oriveden kaupunki; Kunta Orivesi
Toteutusaika on 01.11.2016 - 31.10.2017
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 55 331,32 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 80 %.
Hankkeen tavoitteena on perustaa Orivedelle järjestöjen talo,
jossa kehitetään kuntalaisia aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa
keskelle kaupunkia. Järjestöjen talossa Oriveden yhdistystoiminta organisoidaan yhteisölliseksi toiminnaksi kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Järjestöjen talossa edistetään paikalliskulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä sukupolvirajat ylittävää toimintaa vauvasta vaariin. Järjestöjen talon toimintaa kehitetään yhteistyössä hankkeeseen palkattavan koordinaattorin, paikallisten yhdistysten, potilasjärjestöjen, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Vääräjärven ruoppaushanke
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Vääräjärvi-yhdistys; Kunta Tampere
Toteutusaika on 14.10.2015 - 30.09.2018
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 101 500,00 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 50 %.
Tampereen Aitonimen kylän Vääräjärven umpeenkasvaneiden
vesialuetta jakavien osien yhdistäminen ruoppaamalla lupaviranomaisten hyväksymän keskiveden nosto/patohankesuunnitelman
mukaan.

Tottijärven Maa- ja kotitalousseuran seuraintalo
Jukolan kattoremontti
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Tottijärven Maa-ja kotitalousseura ry; Kunta Nokia
Toteutusaika on 01.12.2015 - 29.04.2016
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 30 415,00 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 50 %.
Terveystarkastaja suositteli vuoden 2014 tarkastusraportissaan
Jukolan katon korjaamista tai uusimista. Tottijärven Maa- ja
kotitalousseuran kevätkokouksessa 4.3.2015 päätettiin aloittaa
kattoremonttihankeen suunnittelu. Samaisessa kokouksessa todettiin katon uusimisen olevan sekä järkevintä että kokonaiskustannuksiltaan halvempi ratkaisu kuin nykyisen katon väliaikainen paikkaus ja maalaus ennen pakollista katon uusimista.

LOIMU
yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: Suomen 4H-Liitto ry. Kunta Helsinki
Toteutusaika on 01.02.2016 - 31.12.2016
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 19 700,00 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 80 %.
Esiselvityshankkeen tavoitteena on luoda vakaampi alusta uusille metsäalan toimintaedellytyksiä ja maaseudun nuorten hyvinvointia edistäville toimenpiteille. Esiselvityshankkeella pilotoidaan keinoja aktivoida ja osallistaa nuoria ja verkostoja osaksi
maaseudun kehittämistä. Hankkeella etsitään vastauksia kysymyksiin, miten voimme resurssitehokkaasti edistää suomalaista
metsä- ja biotaloutta nuorten omaehtoisten tekojen kautta ja
millainen rooli metsä- ja biotalousalan osaajien verkostoilla on
tässä. Hankkeessa pilotoidaan eri kohderyhmille erilaisia työpajoja ja –malleja. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös löytää
uusia kosketuspintoja metsäalan nuorisoneuvontaa toteuttavien
toimijoiden välille, etsiä potentiaalisia rahoituskanavia metsäisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa etsitään uusia
yhteistyömahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen joukosta sekä
kehitetään hankealueen viestintää.

Iharin Myllytorpan korjaushanke
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Iharinkosken Kyläyhdistys ry; Kunta
Kangasala

Toteutusaika on 01.04.2016 - 31.03.2017
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 15 311,00 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 50 %.
Iharin Myllytorpan korjaus. Remontoidaan poistoilmastointiputkia, laitetaan akustolevy sisäkattoon, korjataan vanhan ja uuden
osan liitoskohdan lämpövuotoja. Parannetaan keittiön toiminnallisuutta. Uudistetaan ja järkevöitetään wc-tiloja, uudistetaan
kalusto ja rakennetaan astiakaappi. Uusitaan ulko-ovi lämmönsäästön lisäämiseksi.

Rämsöön Iloinen Konkkaronkka
yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: Rämsöön Kyläkerho ry; Kunta Vesilahti
Toteutusaika on 01.08.2016 - 31.12.2018
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 96 875,00 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 80 %.
Rämsöön Iloinen Konkkaronkka –hankkeen ytimessä on eriikäisten ihmisten omaehtoinen luonteva yhteinen tekeminen
iloisessa ilmapiirissä ja ylisukupolvinen kohtaaminen, joka
konkretisoituu eri-ikäisten ihmisten yhteisissä tapaamisissa.
Tapaamiset ovat kahdesti viikossa; toinen kokoontuminen on
iltapäiväkokoontuminen Ahtilan päiväkodilla ja toinen tekniikkaa hyödyntävä virtuaalinen tapaaminen. Iloinen Konkkaronkka
- hankeen tavoitteina on: 1) luoda eri-ikäisten kyläläisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka 2) edistää ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä 3) edistää kylään muuttaneiden lapsiperheiden juurtumista 4) luoda uusia palveluita kylään, jossa yhteiskunnan palveluverkosto on vähäinen. Hankkeen hallinnoija ja
rahoittaja on Rämsöön Kyläkerho ry.

Turrin sataman kehittäminen
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Pirkkalan Pursiseura ry
Toteutusaika: 25.1.2016-25.12.2017
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 42 500 €,
josta julkisen rahoituksen osuus on 50%.
Turrin venesataman laajentaminen. Sataman ympäristövaikutusten vähentäminen syventämällä vesiväylää veden vaihtumisen
tehostamiseksi. Nykyisen vieraslaiturin penkereen paikalle rakennetaan uusi C-laituri, johon tehdään 30 uutta venepaikkaa.

Kaakkurinpuiston speedwayrata
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Nokian Pyry ry, Nokia
Toteutusaika: 17.06.2016-30.09.2017
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 44 182,00€,
josta julkisen tuen osuus 50%.
Rakennetaan Nokian kaupungin alueelle, Koukkujärven kaatopaikan välittömään läheisyyteen speedwayrata. Hankkeen lähtökohtana käytetään vuonna 1994 rakennettua ja sittemmin käyttämättä/hylätyksi jäänyttä speedwayrataa. Hankkeessa radan turvalaita uusitaan ja radan pinta muokataan lajia palvelevaksi.
Lopputuloksena käyttöön saadaan lajin harrastajia, paitsi Nokialta ja Pirkanmaalta, kilpailutoiminnan kautta myös muualta
Suomesta ja Euroopasta, palveleva kansainväliset säännöt täyttävä speedwayrata. Se toimii erinomaisena lajiharjoittelupaikkana
lajin harrastajille, mutta myös sillä järjestettävien kilpailuiden
kautta katsojien kokoontumis- ja tapaamispaikkana.

Terälahden biokaasulaitoksen perustamisen esiselvitys
yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: Ekokumppanit Oy
Toteutusaika on 01.8.2016-30.06.2017
Hyväksytty rahoitus: yhteensä 30 000,00€,
josta julkisen rahoituksen osuus on 80%.
Terälahden seudulla (Terälahti, Velaatta,
Polso) asuu reilu tuhat ihmistä. Terälahdessa
toimii ala-aste ja varhaiskasvatuksen yksikkö
ja kirjasto. Alueella on kaupallisten palvelui-

den lisäksi noin 25 toimivaa maatilaa, joista eläintalous päätuotantosuuntana on noin viidellä tilalla. Peltopinta-alaa on yli 1000
hehtaaria. Terälahden kohdalla on liikennemäärä Liikenneviraston tilastojen mukaan noin 2200 ajoneuvoa/vuorokausi. Hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksen ja sen ympärille muodostuvan konseptin teknistä, taloudellista ja sosiaalista toteutettavuutta Teiskon Terälahdessa. Kantavana ajatuksena laitoksessa on
paikallisten resurssien hyödyntäminen energiantuotannossa.
Kaasun raaka-aineena voitaisiin käyttää maatalousperäisiä biomassoja, hevostilojen kuivikelantaa, muuta eläinlantaa, sako- ja
umpikaivolietteitä ja erilliskerättyä biojätettä. Tuotettu kaasu
voitaisiin käyttää paikallisesti liikennepolttoaineena, kiinteistöjen lämmöntuotantoon tai sähköntuotantoon. Laitoksen mädäte
hyödynnettäisiin lannoitevalmisteena ja viherrakentamisessa.
Tarve selvitykselle on lähtenyt liikkeelle alueen maatilojen viljelykierron monipuolistamisen tarpeesta sekä alueen vesihuoltoratkaisun järjestämisestä ja sakokaivojen tyhjentämisen uudesta
tilanteesta. Kasvinviljelytiloilla biokaasulaitokseen soveltuvien
kasvien viljely voisi tuoda ratkaisua yksipuoliseen viljelykiertoon, parantaa peltojen ravinnetasapainoa, auttaa maatalousluonnon monimuotoisuutta ja vähentää ravinteiden valumista Näsijärveen.

Raudanmaan kyläkuitu 1
yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Raudanmaan Kyläkuitu Osuuskunta, Tohkala
Toteutusaika: 6.2.2016-28.1.2019
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 257 000€,
josta julkinen rahoitus 70%
Hankkeen avulla rakennetaan kattava tietoliikenneverkko valokuituna mahdollisimman laajalle alueelle Raudanmaan kyliin
Kangasalla. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintaympäristöjen syntyminen, tukea jo alueella olevaa liiketoimintaa ja parantaa asukkaiden sekä julkisten että yksityisten palvelujen saantia. Tulevaisuudessa palvelut siirtyvät yhä enemmän
verkkoon ja ne vaativat vielä suurempaa kapasiteettia mitä tällä
hetkellä voidaan kuvitella. Vaikka alueellamme on suhteellisen
paljon asukkaita ja vilkasta yritystoimintaa, eivät kaupalliset
toimijat tai kunta ole halukkaita valokuituverkkoa rakentamaan.
Kohderyhmänä ovat kaikki alueen kiinteistöt.

Metsästä kestävästi energiaa ja työtä

maaseudun yhteisöille, yhdistyksille, yrityksille ja erityisesti
hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle Rämsöö Vesilahdelta, Uuhiniemi Orivedeltä ja Raikku Kangasalta. Hankkeessa nostetaan esiin kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa selvittämällä
kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena
on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Hankkeessa
rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla
tuodaan esille maiseman arvot, kylän palvelut ja historiaa rakentaen samalla edellytyksiä mm. kylämatkailulle. Hanke tukee
ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Tuotannon robotti-investointi
yritystuki
Hakija: OAC Finland Oy
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 177 500,00€,
josta julkinen tuki 20%.
OAC Finland Oy hakee investointitukea tuotannon robottiinvestointiin. Tavoitteena on kuitukomposiittituotannon viimeistelyn automatisointiprojekti, jolla mahdollistetaan tuotantokapasiteetin kasvattaminen ja tuotannon tasalaatuisuus. Hankkeella
vahvistetaan tuotteiden toimintakykyä, joka edelleen vahvistaa
kysyttyjen tuotteiden kilpailukykyä vientimarkkinoilla. OAC
tuotteita myydään urheilu- ja retkeilykauppoihin Suomessa ja
ulkomailla.

Uutta tuoteuudistusta hakeva hanke
Hakija: Studio Pelisalmi Oy
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 13 387,00€,
josta julkinen tuki 20%.
Laitteisto ja kalustohankinta. Videoiden editointi vaatii erityisen
paljon laitteistolta, jotta työ olisi nopeaa ja järkevää tehdä. Erityisesti koneen prosessointiteho, näytönohjaimen kapasiteetti ja
muistin määrä ovat merkittäviä. Uuden 4K-videokameran hankinta on merkittävä satsaus, jotta videoitavan materiaalin raakavideoista saadaan parempi laatu.

Wake Valley kehittämishanke
Hakija: Wake Valley Oy
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 30 000,00€,’
josta julkinen tuki 20%.
Rantasaunan remontointi ja frisbeegolf kentän perustaminen.

yleishyödyllinen alueidenvälinen kehittämishanke
Hakija: Metsähoitoyhdistys Roine ry, Kangasala
Toteutusaika: 1.8.2016-31.7.2019
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 149 253,50€,
josta julkinen tuki 70%
MHY Roine ry toteuttaa energiapuu- ja metsänhoitohankkeen,
jolla lisätään kestävästi metsien hyödyntämisastetta ja tietoisuutta metsien mahdollisuuksista, järjestetään paikallisen ja uusiutuvan metsäenergian käyttöä vakiintuneeksi toiminnaksi sekä parannetaan paikallisten yrittäjien lisääntyvän osaamisen kautta
työllisyyttä. Erityiskohderyhminä ovat uudet metsänomistajat ja
metsätilat, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen.

Investointitukihakemus perustetavalle
JMS-Tuote Oy.lle

Kuusirannan venevalkama

Kantri ry:n johtokunta on puoltanut rahoitusta seuraaville hakijoille syyskuun kokouksessa:

yleishyödyllinen investointihanke
Hakija: Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ry
Toteutusaika: 1.3.2016-31-12-2017
Hyväksytty rahoitus: 43 175,00€,
josta julkisen rahoituksen osuus 50%
Venevalkaman siirto Lempäälän kunnan Haljastennokan uimalan vierestä Kirkkojärvellä Kuusirantaan. Samalla lisätään venepaikkoja noin kymmenellä ja lisäksi soutuvenepaikkoja kuntalaisten käyttöön.

Maisemahelmiä Kantrin alueella
alueidenvälinen yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: ProAgria Etelä-Suomi ry, Hämeenlinna
Toteutusaika: 1.8.2016-31.3.2018
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 33 830,01€,
josta julkinen rahoitus 80%
Maisemahelmiä-hankkeessa haetaan uusia toimintatapoja ja
mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu Kantri ry:n toiminta-alueen kylien asukkaille,

Hakija: JMS-Tuote Oy, Ylöjärvi
Hyväksytty rahoitus; yhteensä 60 000,00€,
josta julkinen tuki 20%.
Tukea on haettu yrityksen alkuvaiheen investointeihin. Luettelo
hankittavista koneista, laitteista, kalustosta ja aineettomista investoinnista on tukihakemuksessa. Tukea voidaan myöntää vain
uusien koneiden, laitteiden ja muun irtaimen käyttöomaisuuden
hankintaan, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
80/2015 20§.

Yleishyödylliset kehittämistuet: Pur nu 50v. kor otus; Aimo
Tukiaisen Purnu Säätiö; Kuusirannan venevalkama, Lempäälän
Vesilahden Pursiseura ry; Kaanaa Centerin kehittämishanke,
Tampereen Vauhtipuisto ry; Knuutilan kartanomiljöön ehostusta; Siuro-Seura ry, Nokia; Rukoushuoneen perusparannus, Siilo
r.y., Lempäälä;
Yritystuet: Investointi, Koneistus Veljekset Alho Oy, Vesilahti; Rinwoodin toimitilat/korotus, Rimwood Oy, Ylöjärvi;
Kyläkauppa/korotus, Pentojärven Huoltoasema Oy, Ylöjärvi;
Mainostoimistopalveluiden ja sähköisenliiketoiminnan laajentaminen, MR-Mainos OY, Ylöjärvi

Kantrin vapaaehtoinen
henkilöjäsenmaksu 10 €
kts. www.kantriry. /yhdistys/
liity-jaseneksi/

Muutoksia
Kantrissa
Kuten vierestä voi lukea, monivuotinen työtoverini Airi jää ansaitulle
eläkkeelle vuoden vaihteessa, itse
asiassa varsinaiset työpäivät ovat
jo takana. Haluan omasta puolestani kiittää Airia yhteistyöstä ja
haastavasta kyseenalaistamisesta,
joka ei ole antanut mahdollisuutta
jättää työn ja toiminnan jatkuvaa
kehittämista missään vaiheessa.
Sydämelliset kiitokset Airi!
Elämä kuitenkin jatkuu ja toivottavasti saamme hyvän uuden paikalliskehittäjän Airin suuriin saappaisiin. Tätä kirjoitettaessa hakemuksia on jo yli neljäkymmentä, joka
tietysti kertoo paitsi leadertoiminnan vetovoimaisuudesta,
myös ajastamme. Hakijoista iso
osa olisi varmasti haastattelun arvoisia.
Laittakaa kalenteriin 18.1.2016.
Järjestämme maaseutuasumisen
teemaillan täällä Ahlmanilla, mutta
siitä tarkemmin lähempänä tilaisuutta.
Muistakaa hakea NuorisoLeaderia; seuraava haku päättyy
30.11.2016.
Kari Kylkilahti
Kantri ry:n toiminnanjohtaja

Airi eläkepäiville
Olen saanut olla Kantrin toiminnassa mukana lähes sen alkumetreiltä asti, ensin
Pomo-hankkeen toteuttajana Pirkan Kylien
leivissä ja sitten Kantrin työntekijänä. Olen
työskennellyt kaikkien Kantrin palveluksessa olleiden työntekijöiden kanssa.
Alkuunsa meitä työntekijöitä oli Kantrissa,
Hanhilahden Timon lisäksi, osa-aikaisena
kuusi henkilöä; Kantri toteutti omia tärkeimmäksi kokemiaan hankkeita itse. Konsalan Heikin tullessa Kantriin 2001, maailma alkoi muuttua ja minäkin jouduin kokoaikaiseksi työntekijäksi hyvin tasaarvoiseen asemaan toiminnanjohtajan
kanssa, tekemään hallintoa ja omia hankkeita sen ohella. Silloin alkoi lomakkeiden
kulta-aika ja pykäläviidakkoissa vietimme
useita viikkoja. Vuonna 2005 oli vaikea
uskoa, että Leader-toiminta voisi jatkua
vuoden 2007 jälkeen lainkaan ja uusi ohjelmakin valmisteltiin alakulossa, niin vaikeaksi oli maailmamme muuttunut. Kuitenkin uusi rahoitus saatiin, kausi vaihtui ja
Heikin lähdettyä Kantrista Pirkan Helmeen, tilalle valittiin Kari Kylkilahti, nykyinen toiminnanjohtaja, jonka on siis ensimmäinen, joka on jatkanut Kantrissa ohjelmakaudesta toiseen.
Vuosien aikana olen tutustunut Kantrin
johtokuntaan valittuihin jäseniin ja saanut
nähdä heidän osaamisensa yhdistyksen
päättäjinä ja työntekijöiden tukijoina. Ehkä
kaikkein merkittävin henkilö johtokunnan
puheenjohtajista on ollut Kankaisen Jyrki,
joka toimi esimiehenäni vuoden 2000 lopulla kun Timo Hanhilahden työsuhde loppui ja jäin ainoana työntekijänä luotsaamaan yhdistystämme. Jyrki ei jättänyt minua yksin vaan viikoittain sain häneltä ohjeita ja tukea työhöni.
Merkittävä yhteistyösuhde syntyi vuosien
aikana myös TE / Ely-keskuksen maaseutuosaton henkilöstöön. Heidän kanssaan
seurustelin toisinaan päivittäin, mikä kuvastaa yhteisen tehtävämme luonnetta.

Monet asiat
ratkottiin ja
selviteltiin
sekä yksin
että asiakkaiden kanssa.
Ehkä kaikkein merkittävin ryhmä
ihmisiä, joiden kanssa
olen vuosien
aikana toiminut, ovat olleet kuitenkin hankkeiden toteuttajat. Olen kokenut olleeni heille kumppani ja sparraaja. Monet asiat on selvitelty
vuosien aikana yhdessä ja useimmat parhain päin.
On vanha sanonta, että uutta ei voi syntyä
jos vanhasta ei luovu. Tätä mielessäni mutustellen, tein päätökseni jäädä juuri nyt
pois Kantrista. Kantri kaipaa uudistuksia.
Annan tilaa uudelle työntekijälle, joka toivottavasti tuo uusia asioita niin toteutukseen kuin tulevaisuuden suunnitelmiinkin.
Kantrin aika ei ole vielä ohi.
Suuret kiitokset kaikille!
Toivotan onnea kaikille, jotka edelleen
toimivat omaehtoisen tekemisen saralla
sekä niille jotka uskovat siihen että niille
jotka myös toimeenpanevat eli toteuttavat
sitä omassa elinpiirissään.
Tervehtien
Airi Paananen Kantri ry, hankeaktivaattori
Airi Paananen jää Kantrin hankeaktivaattorin tehtävästä eläkkeelle 1.1.2017 alkaen. Airi on vuosilomalla, joten Leaderasioissa ottakaa yhteyttä Kari Kylkilahteen. Hankeaktivaattoriksi voi hakea 14.11.
mennessä www.kantriry.fi/yhdistys/
tyopaikka-hankeaktivaattori/

Kantri ry

Facebookissa:
Kantri ry
Kantrin kyläaktivaattori
Twitterissä:
@LeaderPirkanmaa
#Kantri

puheenjohtaja

Tiina Honkiniemi, Nokia

toiminnanjohtaja
hankeaktivaattori
kyläaktivaattori
Pirkanmaan tiedottaja

Kari Kylkilahti

040 707 1470
040 861 0470
Anna Kulmakorpi 040 487 5848
Vilja Pylsy
040 525 8836

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 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.

