KANTRIN VÄLIARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA 2014—2020
Ohjelmakaudella 2014—2020 Kantri toimii Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä-kehittämisstrategiansa
pohjalta. Strategian kolme toimintalinjaa ovat 1. Ympäristövastuinen asuminen, 2. Yhteisöllisyys,
osallisuus ja nuoriso sekä 3. Paikallinen yrittäjyys. Kantrissa toteutettiin ohjelmakauden 2014—2020
väliarviointi maaliskuun ja kesäkuun 2018 välisenä aikana. Arviointityö on toteutettu
korkeakouluharjoitteluna, ja arvioinnin on laatinut Hanna Manninen osana Tampereen yliopiston
hallintotieteiden maisteriopintojaan. Väliarvioinnissa tarkasteltiin ja arvioitiin yhdistyksen
kehittämisstrategian tähänastista toteutumista vielä kesken olevalla ohjelmakaudella sekä Kantrin
toimintaa yleisellä tasolla. Tarkoituksena oli arvioida ohjelmakauden toiminnan merkitystä ja tuloksia,
jotta toimintaa voidaan tarkastella ja kehittää niin tässä hetkessä kuin tulevaisuutta ajatellen.
Väliarvioinnin toteutuksessa oli keskeisessä osassa hanketoimijoille suunnattu kysely. Kyselyä
varten kerättiin tiedot 107:n kuluvalla kaudella Kantrin kautta rahoitusta hakeneen hankkeen osalta.
Kysely lähetettiin yhteensä 133:lle hankeen vastuu- ja yhteyshenkilölle. Hyväksyttyjä vastauksia
saatiin 51, jolloin vastausprosentiksi muodostuu 38,3 %.
Kyselyn mukaan Kantrin toiminta on kaikin puolin kiitettävää. Vastaajista enemmistö ajatteli hyvin
myönteisesti, että hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat, hanke vastasi odotuksia, ja hankkeella
saatiin aikaan pitkäkestoista hyötyä alueen asukkaille. Kantrin strategian toimintalinjat nähtiin
toteutuvan hankkeissa kiitettävästi. Hankkeissa käytettiin kiitettävästi paikallisia resursseja.
Hankkeet myös edistivät hyvin alueen vetovoimaisuutta. Heikompana osa-alueena nähtiin
hankkeiden työllistämisvaikutukset, sillä vastaajista enemmistö koki, että hankkeella edistetään
kohtalaisesti työpaikkojen syntymistä. Myös nuorten ja erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien,
osallistaminen hankkeisiin oli haastavaa. Leader-rahoitus puolestaan nähtiin hyvin merkittävänä
hankkeen onnistumisen kannalta, vaikka rahoituksen haku olikin koettu jossain määrin haastavaksi
ja aikaa vieväksi. Kantrilla ja Leader-toiminnalla nähtiin kuitenkin olevan hyvin myönteinen vaikutus
toiminta-alueeseen. Kantrin kanssa tehty yhteistyö ja yhdistykseltä saatu neuvonta oli vastaajien
mielestä kiitettävää. Vastaajat esittivät kehitysehdotuksia rahoituksen byrokraattisuuden
vähentämiseksi. Lisäksi toivottiin, että Kantri jalkautuisi laaja-alaisesti toiminta-alueen
hanketoimijoiden pariin.
Väliarvioinnin toisen tärkeän osa-alueen muodostavat Kantrin sidosryhmille tehdyt haastattelut.
Haastatteluita toteutettiin yhteensä 22. Väliarviointia varten haasteltiin henkilöitä seuraavista
sidosryhmistä: Kantri ry:n johtokunta ja henkilöstö, Pirkanmaan Leader-toimintaryhmät, Pirkanmaan
ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Maaseutuvirasto ja Maa- ja metsätalousministeriö. Haastatteluiden
perusteella Kantria voidaan pitää tärkeänä alueellisena kehittäjänä ja toimijana, sekä hyvänä
yhteistyökumppanina. Haastateltavat kokivat, että Kantri toteuttaa strategiaansa kiitettävästi
maaseudun kehittämiseksi. Kantri sai erityisesti kiitosta laaja-alaisesta verkostoitumisestaan ja
kiitettävästä vaikuttamistyöstään maaseudun kehittämiseksi. Kehitysehdotuksiksi Kantrille annettiin
hanketoimijoiden pariin jalkautuminen, yhteistyön monipuolistaminen alueen Leader-ryhmien
kanssa, yhdistyksen hallinnon kehittäminen sekä tiedottamisen laajentaminen. Leader-toiminta
nähtiin kaiken kaikkiaan vakiintuneena ja vaikuttavana toimintamuotona, ja Kantri tasapainoisena ja
aikaansaavana toimijana.
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