Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja
toimintarahahankkeesta
vuonna 2011
ohjelmakaudella 2007 – 2013
Tampereen seutukunnassa
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Kantri ry:n raportti vuodesta 2011

Leader- ohjelmakausi 2007 – 2013

Yhteenveto
Ohjelmakauden viides vuosi painottui yhteisöllisten hankkeiden osalta jälleen teemahakujen ympärille. Ympäristö- ja
yhteisöllisistä investointihankkeista järjestettiin vuoden 2011 aikana kaksi teemahakua. Ensimmäinen hakuaika ajoittui
maaliskuulle ja toinen syyskuulle. Kaikista hakemuksista teemahakuihin kuuluvia oli 10. Yritystukihakemuksia leimattiin
saapuneeksi kaikkiaan 11, tukea puollettiin 5 hakijalle, hylkäyksen sai 5 hakija ja 2 hakemusta jäi vuoden vaihteessa
valmisteluun. Puolletuista viidestä yritystuesta ELY-keskus antoi päätöksen nopeassa aikataulussa. Nopeimmillaan yritystuen
hakija sai päätöksen Kantrin puollon jälkeen viikossa ja pisimmillään päätöksen tekoon vierähti 64 vrk. Vuonna 2011 ELYkeskus antoi myönteisen päätöksen kaikkiaan 33:een Kantrin puoltamaan hankkeeseen, joten päätösjono lyheni aikaisemmasta.
Vuonna 2011 Kantriin saapui 26 Leader–hakemusta . Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa johtokunnan
kokouksissaan. Rahoitusta puollettiin kaikkiaan 20 hakemukselle; kaksi oli tullut Kantriin vuoden 2010 lopulla, 7 hylättiin ja
niistä viisi oli peruttuja. Yksi Kantrin puoltama yritystuki sai hylkäävän päätöksen Ely:n laillisuustarkastuksessa ja yksi jäi
valmisteluun. Vuosi 2011 oli vireydessään edelleen erinomainen, vuoden 2008 tasoilla ja kehys puollettiin kokonaan.
Mahdollisuus Leader- rahoitukseen sai hakijat edelleen liikkeelle. Rahan kysyntä oli kiitettävää ja ylitti reilusti vuodelle 2011
varatun kehyksen. Johtokunnan v. 2008 ja 2009 tekemiä linjauksia rahoituksen jakamisesta jatkettiin myös vuonna 2011,
esimerkiksi investointihankkeiden julkisen tuen määränä pidettiin enintään 60 000 euroa hankkeelta.
Lähes koko ohjelmakauden jatkunut Leader-rahan hyvä kysyntä on aiheuttanut dominoilmiön, jossa joudutaan puoltamaan ko.
kehysvuoden rahojen loputtua seuraavan vuoden rahoja. Vuoden 2011 kehyksestä oli sidottu vuonna 2010 jo puolet. Kysyntä
jatkui vuonna 2011 kiitettävänä ja niinpä vuoden 2011 lopulla vuoden 2012 kehyksestä oli reilut kolmannes jo sidottu.
Hakijoista uusia oli edelleen n. 65 %. Olemme pystyneet edelleen levittämään tietoa Leader- rahoituksen mahdollisuuksista
uusille toimijoille ja näin tavoittaneet alueemme asukkaita ja yhteisöjä.
Ryhmien rahoitus kehysten tarkistus osui Kantrin ohjelma-alueella hyvään ajankohtaan. Maa- ja metsätalousministeriö esitti
7.12.2011 päivätyssä päätöksessään Kantrin uudeksi suuntaa antavaksi julkiseksi rahoituskehykseksi 4 297.700,00 euroa.
Tämä oli Kantrin esityksen mukainen ja rahoituskehys nousee 14,32 % alkuperäisestä. Tosin saatu lisärahoitus on jo lähes
kokonaan sidottu.
Vuonna 2011 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
hankkeita kpl
julkinen rahoitus yhteensä
411
1
20220,00
413
18
533643,86
421
1
16740,00
412
0
0,00
Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat; kotisivut www.kantriry.fi, omat tiedotteet, vuoden hankkeen valinta, teema-haut,
omat KaPiTaNo- ja KyläNyt-hankkeet, Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen Kyläkapulalehti,
kuntapalaverit alueen kaikissa kunnissa, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin puhujina, kouluttajina ja osallistujina. Kaikkiaan
n. 170 erilaisella tiedotustoimella tavoitettiin henkilötasolla n. 5000 ihmistä.Yhteistyö seutukunnassa toimi. Toimintarahatoiminta eli hallinto sujui suuremmitta hankaluuksitta. Saimme tämän ohjelmakauden ensimmäisen toimintaraha-hankkeen
päätökseen toukokuussa ja aloitimme seuraavan.
Yhdistyksen muu toiminta
Kantri ry:n KaPiTaNo –hanke on Pirkanmaan TE- Keskuksen rahoittama. Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja
Tampereen kylien toimijoiden omaehtoisen kehittämistyön tukija ja kylien tarpeiden mukaisesti ohjautuva hanke
löysi tarvitsijansa kaikista kohde kunnista ja tarjosi apuaan yhdistyksille räätälöidysti. Hanke päättyi 30.6.2011
ja kylä-koordinaattorin työtä jatkettiin KyläNyt-hankkeella Kantrin omasta Leader- kehyksestä.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2011 lopussa kaikkiaan 478; henkilöjäseniä 437; naisia 209, miehiä 228 ja nuoria 30,
yhteisöjäseniä 41, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 6.
Vuosikokous valitsi vuoden 2010 hankkeeksi Ylöjärven Yrityspalvelun ”Ylöjärven matkailuyrittäjien yhteistyö,
tuotekehittämis- ja markkinointihanke: Vihreä Sydän –Green Heart ”-yritysryhmähankkeen. Yritysryhmä-hanke hankelajina ei
ole niitä helpoimmasta päästä vaan vaatii hakijalta sitoutumista, osaamista ja tahtoa onnistua. Hankkeen kokoonjuoksijan
positiivinen asenne lienee onnistumisen perusta.
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Kantrin julkista rahoitusta puollettiin vuonna 2011 Kantrin ohjelman painopisteisiin
yhteensä 553.863,96 €

Kantri ry:n vuosiraportti
A. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristösuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin vuonna 2011.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla.
Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on
neljäntoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin neljäsataakaksikymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2011 Kantri ry toteutti tarkoitustaan panemalla täytäntöön 6.11.2007 maa- ja metsätalousministeriön
kanssa allekirjoittamaansa sopimusta, ohjelmallaan ” Ykkösmaaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007 - 2013,
Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana .” Kantrin asema yhtenä maaseudun kehittäjänä Tampereen
seutukunnassa on vahvistunut ja vakiintunut. Rahoituksen kysyntä on ylittänyt Kantrin vuosittaisen tarjonnan.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2011 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Pidämme onnistumisena sitä että rahoituskiintiö on sidottu hyviin hankkeisiin
kokonaisuudessaan. Hyvin toiminut KaPiTaNo – hanke, johon palkattu kyläasiamies on toiminut monella eri
kylällä ja hänelle on annettu mahdollisuus auttaa yhdistyksiä hyvin erilaisissa asioissa, nimenomaan tarpeensa
tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen, päättyi kesäkuun lopussa 2011. Kantri ry:n johtokunta
oli vuoden 2010 viimeisessä kokouksessa päättänyt hakea omasta kehyksestään uutta KyläNyt –hanketta, joka
alkoi vuoden 2011 alusta. Kantrin alueella toimii maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai
vastaavaa, joista Kantrin palkkaama kyläasiamies toimii lähinnä Kangasalan, Pirkkalan, Tampereen ja Nokian
alueella. Ylöjärvellä toimii aivan oma kyläsihteeri, joka on aloittanut työnsä vasta 2010 alusta. Vesilahden ja
Lempäälän alueella on toiminut oma kyläluotsinsa Kyläverkkohankkeen tavoitteiden mukaisesti jo vuodesta 2007
alkaen. Vuoden 2010 aikana tämä toiminta siirtyi Tredean hallinnoimaan hankkeeseen.
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B.

Toteutus

Kantri ry on tavoitteidensa toteuttamiseksi toiminut paikallisena Leader- toimintaryhmänä. Leadertoiminta on rahoitettu Kantri ry:n toimintaraha- hankkeella.

Toimintarahatoiminta-raportti
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 10.10.2008, hakemus jätettiin syyskuussa 2007. Vuonna 2010 Kantri ry haki
muutosta toimintarahan toteuttamiseen sekä kustannusten kohdistumiseen että toteuttamisaikaan. Hankkeelle
haettiin lisää toteuttamisaikaa vuoden 2011 loppuun asti. Päätös muutoshakemukseen saatiin 22.12.2010.
Vuonna 2011 haimme maksatusta 28.2.2011 koskien ajanjaksoa 1.9.2010-31.12.2010 ja hankkeen
loppumaksatuksen 14.9.2011 koskien ajanjaksoa 1.1.2011-15.5.2011. Loppumaksatuksen yhteydessä toimitimme
hankkeesta toteumatiedot ja loppuraportin.
Ely-keskus antoi maksupäätöksen 9.12.2011 joka koski ajanjaksoa 1.1.2010-31.12.2010 ja jolla kuitattiin saatu
ennakko. Toimintaraha-hanke tarkastettiin 17.1.2012 ja hanke sai loppumaksatuspäätöksen 25.1.2012.
Aloitimme uuden toimintaraha hankkeen omalla riskillä. Johtokunta teki päätöksen hakea hanketta ja se aloitettiin
16.5.2011. Hankepäätöstä ei ole vielä saatu.

1. Toteuttajan nimi:

Kantri ry

2. Toimintarahan nimi ja numero; Kantri ry:n toimintaraha; N:ro 1850, uudella hankkeella ei ole vielä
numeroa
Toimintarahan toteutusaika: 13.9.2007- 15.5.2011
Uusi toimintaraha alkoi 16.5.2011, siitä ei ole vielä päätöstä.

3. Yhteenveto toiminnasta
Kantri ry on toiminut vuonna 2011 Maa- ja metsätalousministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti
toimivaltaisena toimintaryhmän Tampereen seutukunnassa ja pannut täytäntöön ohjelmaansa Ykkösmaaseudun
kehittämisohjelma vv. 2007-2013: Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta kaukana”. Ryhmä on puoltanut vuoden
2011 kehyksensä kokonaan.
Toimintarahan osalta Kantri ry sai vuonna 2011 yhden maksatuksen vuoden 2010 kuluista. Ko. maksatuksella
kuitattiin saatu ennakko. Kuntarahoitus oli etupainotteinen ja sen Kantri sai käyttöönsä vuoden 2011 toukokuussa.
Maksoimme vuonna 2011 Leader-rahoituksen kuntarahaosuuttaa hankkeille n. 100 000,00 euroa, tavoitteena oli
180 000,00 euroa. Hankkeille on puollettu kuntarahoitusta tällä hetkellä kaikkiaan 520 000,00 euroa.

4. Raportti
Maa- ja metsätalousministeriön valitsemana toimivaltaisena toimintaryhmänä Kantri ry on sopimuksen mukaisesti
järjestänyt taloutensa ja hallintonsa niin, että se on voinut toimia Leader -kauden sopimuksen mukaisesti ja
- on tiedottanut alueensa asukkaille usean eri kanavan kautta mahdollisuudesta saada hankkeilleen Leader rahoitusta
- avustanut hankkeita suunnittelevia ja hankehakijoita hakemus- ja maksatusvaiheissa
- toiminut viranomaisena hankkeita vastaanottaessaan; leimannut ja diarisoinut hakemukset ja niihin liittyvät
liitteet
- käsitellyt sille tulleet hankehakemukset kolmikannan mukaisessa johtokunnassaan ja antanut niistä
lausuntonsa tarkistuslistoineen
- toimittanut saamiensa hakemuksien alkuperäiset paperit johtokuntakäsittelyn jälkeen Pirkanmaan ELYkeskukseen
- toiminut yhteistyössä alueensa asukkaiden, kuntien, seutukunnan, maakunnan ja koko Suomen muiden
maaseudunkehittäjien kanssa monin eri tavoin
- kansainvälisten ja alueiden välisten suhteiden solmimisen osalta vain kansallisia alueiden väliä hakemuksia
on haettu toimeenpanoon
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Kaikissa toimissaan Kantri ry on pyrkinyt toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti, ja noudattamaan hyvää
yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa. Kantri ry on pyrkinyt myös omalta osaltaan
lujittamaan Leader-periaatteiden toteumista valitsemiensa hankkeiden kautta. Tiedottamisessaan Kantri ry on
noudattanut sopimuksen ja toimintarahan ehtoja.

4.1. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n tavoitteena on parantaa asukkaidensa henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin myös vuonna 2011. Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen
toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on neljäntoista toimintavuotensa aikana rahoittanut
noin neljäsataakaksikymmentä maaseudun kehittämishanketta.
Vuonna 2011 Kantri ry toteutti tarkoitustaan panemalla täytäntöön ”Ykkösmaaseudun kehittämisohjelma vuosille
2007 - 2013, Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana”. Kantrin asema yhtenä maaseudun kehittäjänä
Tampereen seutukunnassa on vakiintunut. Rahoituksen kysyntä on ollut niin vilkasta että vuosittainen tarjonta ei
ole riittänyt. Yli 65 % kehittämissuunnitelman toteuttajista on uusia toimijoita.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2011 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti
ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen sekä verkostoitumiseen maaseudun ja
kaupungin vuorovaikutuksessa. Kantri ry kokee onnistuneensa viranomaistoiminnan hitaudesta huolimatta.
Rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin yli odotusten.
i. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa toiminta on
Kantri ry on yhtenä Suomen 55 toimintaryhmästä toteuttamassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tavoitteita omalla ohjelmallaan täydentäen Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa.
ii. Kantrin toimintarahan tavoitteet
Kantri ry:n toimintarahan avulla pannaan täytäntöön eli toteutetaan Kantri ry:n Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelma vv. 2007-2013 Asukkaan maaseutu: ” Lähellä mutta kaukana.”
Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan kolme tavoitetta:
A. Ympäristövastuinen asuminen
Tavoite1. : ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien
myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
B. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Tavoite2.: voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä muista muutoksista
huolimatta alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat.
Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevinä. Kansainvälisyys ja muiden
kokemuksesta oppiminen vakiintuu alueellamme ruohonjuuritason toiminnaksi.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
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C. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 40 uutta yritystä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle.

4.2. Toteutus
Toimenpiteet
Toimisto
Kantrin toimisto on Ahlmanin ammattiopiston tiloissa osoitteessa Hallilantie 24, oppilaitoksen päärakennuksessa..
Kantrilla on ollut käytössään kolme huonetta ja erillinen arkisto. Vuonna 2011 tiloista oli toimintarahahankkeiden
käytössä kaksi kolmannesta.
Kantri ry:n toimisto oli vuonna 2011 auki seuraavasti: tiistaista perjantaihin klo 8.30-11.00 ja 12.00-16.00.
Kesälomakaudella toimisto oli avoinna tiistaista torstaisin saman aikataulun mukaisesti. Toimiston henkilökunnan
ollessa poissa ovi pielessä oleva postilaatikko toimi hankehakemusten vastaanottopisteenä. Kesäloman ajan Kantrin
posti kirjattiin saapuneeksi (saapumispäivän merkintä) Kantrin KyläNyt- hankkeen työntekijän kanssa tehdyn
sopimuksen nojalla.
Vuonna 2011 Kantriin saapui 26 Leader – tukihakemusta.
Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan hakemuksia ja puolsi 18 hanketta rahoitettavaksi kehyksestään.
Vuosittainen kehys sidottiin kokonaan. Koko ohjelmakauden keskimääräisen laskennallisen kehyksen mukaan
arvioituna ohjelman toimeenpano Kantrin alueella on edennyt kiitettävästi. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on
myös syventynyt ja tästä näkökulmasta katsottuna ohjelmakausi etenee erinomaisesti.
Valtakunnalliset hankkeet
Kantri ry päätti vuonna 2009 osallistua valtakunnalliseen Leader- toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 20102011 –hankkeeseen. Hankkeen toteuttaja on Suomen Kylätoiminta ry. Hanke sai päätöksen 2.6.2010. Kantri ry
siirsi hankkeen käyttöön kaikkiaan 2600,00 euroa julkista rahaa vuoden 2010 alueidenvälisen rahoituksen
kehyksestään. Hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä lähinnä keräämällä tietoa ko. hankkeen kyselyihin ja
osallistumalla hankkeen kautta valtakunnalliseen keskusteluun Leaderista eri foorumeilla.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Alueidenvälisiin hankkeisiin koko ohjelmakaudelle 2007 -2013 varatusta
julkisesta rahoituksesta 319 525 euroa on jo nyt, ohjelmakauden viidentenä vuotena, sidottu yli 100 % eli
323720,40 euroa.
Kantrin alueiden välisistä yhdestätoista hankkeesta kuusi on Kantrin kehyksessä ja ohjauksessa. Alueiden
välisissä hankkeissa on yhteistyötä tehty kaikkien Suomen toimintaryhmien kanssa koskien Syty ry:n hanketta, sen
lisäksi Kantri ry:llä on yhteisiä hankkeita Joutsenten Reitti ry:n, Jokivarsikumppanit ry:n, Liiveri ry:n,
Pyhäjärviseutu ry:n, PoKo ry:n, Pirkan Helmi ry:n ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kanssa. Yhteisesti
rahoitetuista hankkeista neljä on jo päättynyt ja saanut loppumaksatuksenkin. Ilman päätöstä on tällä hetkellä kaksi
alueidenvälistä hanketta. Vuonna 2011 puollettiin rahoitusta kahdelle alueiden väliselle hankkeelle.
Vuonna 2011 ELY- keskus teki päätöksiä Kantrin puoltamille hankkeille seuraavasti:
Vuonna 2010 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen 23 hanketta.
Vuonna 2011 puolletuista hankkeista 10 sai päätöksen , niistä yritystukihakemuksia oli kolme. Päätöstä odotti
vuoden vaihteessa 14 Kantrin puoltamaa hanketta, joista ELY- keskuksessa odotti 7 ja 7 Kantrissa. Valmistelussa
oli vuodenvaihteessa yksi hanke.
Päätösten saaneiden hankkeiden tilanne:
Kaikki yhdeksän vuonna 2008 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet. Vuonna 2009 päätöksen saaneista 27
hankkeesta käynnissä oli vuoden lopussa 2 hanketta. Vuonna 2010 päätöksen saaneista 20 hankkeesta yhdeksän on
päättynyt ja 11 edelleen käynnissä. Vuonna 2011 päätöksen saaneista 33 hankkeesta 8 on jo päättynyt.
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Kantri ry:n johtokunnan päätöksen mukaisesti kaikille päätöksen saaneille hankkeille maksettiin hakemuksesta
kuntarahan ennakkona 80 % päätöksen kuntarahamäärästä. Moni hakijoista onkin todennut kuntarahan ennakon
saamisen hankkeen etenemistä tukevaksi ja päätöksen uskottavuutta vahvistavaksi toimenpiteeksi. Vasta rahaa
saatuaan hakijat uskovat järjestelmän toimivuuteen. Hankkeiden päätösten teko on vuoden loppua kohti
nopeutunut ELY: ssä. Toivotaan, että vuoden 2012 aikana jonot häviävät kokonaan ja tuen uskottavuus ja
luotettavuus vahvistuvat ja silläkin tavalla näkyvät maaseudun asukkaille hyvänä mahdollisuutena paikalliseen
omaehtoiseen kehittämistyöhön.
Maksatukset:
Vuonna 2011 tukien maksatuksia haettiin 29 hakemuksella. ELY -keskus teki maksatuspäätöksen 13 hakemukseen.
Tukien maksamisen hakeminen teettää tuensaajilla runsaasti töitä. Maksatuksen todentaminen kopioimalla kaikki
kuitit, niiden liitteet, tiliotteet, kirjanpito, kirjanpitäjien varmennukset, hakijoiden varmennukset,
vakuutustodistukset, valvojien varmennukset, ohjausryhmien asiantuntijalausunnot, tilintarkastuslausunnot,
hankkeeseen kuuluvien vastikkeettomien suoritusten monenkertaiset varmennukset, paikan päällä tehtävät
tarkastukset, rasittavat kaikkia hankkeita pienimmästä suurimpaan edelleen suunnattomasti. Puhumattakaan siitä
mitä kaikkea hakijan tulisi osata hanketta toteuttaessaan; hankkia etukäteen väliaikaisrahoitus koko ajaksi, tehdä
muutoshakemukset ajoissa, vuosiraportit vuosittain, indikaattorit, maksatusajat; vuosittain päätöksestä,
hintavertailut, kilpailutukset, työpaikkojen auki laittaminen, ohjausryhmän päätökset ennen muutoksia. Uutena
osaamisen alueena on tullut ennakoinnin hallinta; nyt maksatusta hakevan tulisi osata vakuuttaa
rakentamishankkeissa ilmoitustaulut puhumattakaan puistonpenkeistä, jotta maksaja hyväksyisi kohteet
tukikelpoisiksi.
Hankkeen toteuttajalle ei voi kerralla kertoa kaikkea mitä hankkeessa pitää muistaa. Voi ainoastaan sanoa että
hanke tulee toteuttaa sellaisena kuin sen on hakenut ja päätös tulee lukea heti kun sen on saanut ja verrata sitä
haettuun ja Kantrin puoltamaan hakemukseen ja mikäli se siitä eroaa vaatia korjausta/perusteluja.
Mutta mitä uutta vuonna 2011? Pirkanmaan ELY:een tuli uusia maksajia ja päätöksen tekijöitä siirtyi muihin
tehtäviin. Mavi alkoi lähettää syksyllä 2011 raportteja toimintaryhmien rahoituskehyksistä ja toimenpiteisiin
sidotuista rahoista sekä maksamistilanteesta. Mavin lähettämien raporttien sisällössä hämää toimenpiteisiin
sidottujen varojen ja alueiden välisiin sidottujen varojen kaksinkertainen esitystapa. Toinen mielestämme
toimintaryhmien työtä eriarvoistava on alueidenvälisiin hankkeisiin sidottujen varojen esittäminen vain
päärahoittajan tilastoissa. Ilmeistä on että hankkeen saavuttamat indikaattoritkin luetaan vain päärahoittajan
hyväksi.?? Edelleen vuotta 2011 kuvaa maksatushakemuksien todella pitkät käsittelyajat.
Kantriin saapuneet hankehakemukset 1.1. - 31.12.2011
Vuonna 2011 Kantriin saapui 26 Leader–tukihakemusta. Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa
johtokunnan kokouksissaan. Leader-rahoitusta puollettiin kaikkiaan 20 hakijalle, joista kaksi oli tullut Kantriin
vuoden 2010 lopulla, 7 hylättiin ja niistä viisi hakijaa oli perunut tukihakemuksensa. Yksi Kantrin puoltama
yritystuki sai hylkäävän päätöksen ELY:n tarkastuksessa. Yksi hakemus jäi valmisteluun. Vuosi 2011 oli
vireydessään vuoden 2008 tasoinen.
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Kantri ry on vastaanottanut ja diarisoinut seuraavat hankehakemukset vuonna 2011
Kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N:ro
01062011
01072011
01082011
01092011
01102011
01112011
01122011
01132011
01142011
01152011
01162011
01172011
01182011
01192011
01202011
01212011
01222011
01232011
01242011
01252011
01262011
01272011
01282011
01292011
01302011
01312011

Hankkeen nimi

Hakija

Kunta

Vireille

Pintakäsittelylaitteiston hankinta

Design FX Ky

Ylöjärvi

4.1.11

Kala-navetta

s& K Vuorenmaa Ay

Ylöjärvi

9.2.11

Taivalkunnan yrityskoulu

Taivalkunnan kyläyhdists ry

Nokia

Oman toimintatilan hankinta

Pirkan Suunnittelu Oy

Ylöjärvi

1.3.11

Yritystuotantoa edistävä palvelu

Smeko Oy

Ylöjärvi

9.3.11

Toutaimista tulosta

Päivi Lähde

Nokia

16.3.11

Ilmailunäyttelykeskuksen kannattavuus selvitys

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen seura ry

Pirkkala

16.3.11

Ruonanlahden venevalkaman kunnostus

Palhon kylän yhteisen vesialueen osakaskunta

Vesilahti

29.3.11

Ensimmäinen työntekijän palkkaaminen

Yleismies jakke

Tampere

31.3.11

Merunjärven pelastaminen

Merunjärvi ry

Lempäälä

31.3.11

Hulauden vesialueen kunnostushanke

Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry

Vesilahti

31.3.11

2. practical-radan rakennushanke

Nosa

Nokia

31.3.11

Apuvälinevalmistus

Linnateräs ky

Vesilahti

12.4.11

Kankaantaan Metsästysseuran 100 vuotishistoriikki

Kankaantaan Metsästysseura ry

Nokia

Tuotatantohallin rakentaminen

Jumatuote

Vesilahti

23.5.11

Vesilahden skeittiparkki

Vesilahden kunta

Vesilahti

22.6.11

Ruoka-, koti- ja kiinteistöpalvelut

Vesilahden ruoka-ja kotipalvelut Mäkinen

Vesilahti

11.7.11

Käynnistystuki

Äitipalvelu Oy

Kangasala

1.8.11

Keljonjärven kunnostus

Keljonjärven vesiensuojeluyhdistys ry

Kangasala

29.9.11

Bänditilat ja pikkunäyttämö Vahantaan
Tampereen Aitonimen kylän Vääräjärven padon
rakentaminen

Vahannan nuorisoseura ry

Ylöjärvi

29.9.11

Vääräjärvi yhdistys ry

Tampere

29.9.11

Iso Kausjärven kunnostus
Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä
Ylöjärvellä

Ahtialan osakaskunta

Lempäälä

30.9.11

Ylöjärven Yrityspalvelu oy

Ylöjärvi

11.10.11

Esiselvitys kyläareena

Nurmen kyläyhdistys ry

Lempäälä

14.10.11

Live Pullistus 2

Rantajätkät ry

Ylöjärvi

18.11.11

Komposiittituotantoyksikön kehit.hanke

OAF Oy

Kangasala

10.2.11

9.5.11

1.12.11

26

Työntekijät ovat valmistelleet hakemukset eli pyrkineet saamaan hakijoilta hankehakemukset liitteineen ennen
johtokunnan kokousten käsittelyä.
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Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat kuusi hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä :
1.Ympäristövastuinen asuminen
0103-2010 TARA -”Talous ylös ja ravinteet alas” maanviljelijöiden ympäristöosaamisen valmennuksen
koulutushanke; . Toimenpide 111.1 Yleiset ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet. Toteuttaa
Kantrin tavoitetta 1 mittarilla 3.
Hanke on alle vuoden mittainen ja luonteeltaan pilotti. Hankkeella pyritään luomaan toimiva ympäristövalmennuksen toimintamalli. Hankkeen toteuttaja on Maataloustuottajain Vesilahden Yhdistys MTK- Vesilahti ry.
0115-2011 Merunjärven pelastaminen; yleishyödyllinen kehittämishanke; Toimenpide 322; Kylien kunnostus ja
kehittäminen; Toteuttaa Katrin tavoitetta 1 mittareilla 2 ja 3.
Hankkeen tavoitteena on laatia Lempäälässä sijaitsevalle Merunjärvelle kunnostus- ja hoitosuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Merunjärvi ry, Lempäälä.
0116-2011Hulauden vesialueen kunnostus; yleishyödyllinen alueiden välinen kehittämishanke. Toimenpide 322;
Kylien kunnostaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman painopistettä 1. mittareilla 2 ja 3.
Hankkeen tavoitteena on laatia Lempäälässä, Vesilahdella ja Akaassa sijaitsevalle Hulauden vesialueelle kunnostus
ja hoitosuunnitelma. Hankkeesta 16,3 % kohdistuu Pirkan Helmi ry:n ja 83,7 % Kantrin alueelle. Hankkeen
toteuttaja on Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry, Vesilahti.
0124-2011Keljonjärven kunnostussuunnitelman laatiminen; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide
323; Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 1 mittareilla 2 ja 3.
Tavoitteena on laatia Kangasalan Sahalahdelle sijaitsevalle Keljonjärvelle kunnostussuunnitelma.
Hankkeen hakija on Keljonjärven vesiensuojeluyhdistys ry, Kangasala.
0126-2011 Tampereen Aitoniemen kylän Vääräjärven padon rakentaminen ; yleishyödyllinen
investointihanke. Toimenpide 323; Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman
tavoitetta 1 mittarilla3.
Tavoitteena on rakentaa Kantrin rahoittamalla kehittämishankkeella suunniteltu pato Vääräjärveen veden laadun
parantamiseksi.
Hankkeen hakija on Vääräjärviyhdistys ry, Tampere.
0127-2011 Iso Kausjärven kunnostus, yleishyödyllinen investointihanke; Toimenpide 323; Maaseutuperinnön
säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 1 mittarilla 3.
Tavoitteena on kunnostaa järveä Kantrin rahoittamalla kehittämishankkeella laaditun suunnitelman perusteella mm.
rakentamalla pohjapato ja ruoppaamalla. Hankkeen hakija on Ahtialan osakaskunta, Lempäälä.

Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat kahdeksan hanketta toteuttamaan Kantrin
ohjelman painopistettä :
2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
0105-2010 Live –Pullistus – Nuorison musiikkiharrastuksen kehityshanke; Toimenpide 323:
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin tavoitetta 2 mittareilla 1 ja 3.
Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu ikärajaton klubityylinen toistuva musiikki- ja monitaiteellinen
tapahtuma ja kehittää Ylöjärven ja lähialueiden nuoriso- ja paikalliskulttuuria. Hankkeen toteuttaja on Rantajätkät
ry, Ylöjärvi.
0108-2011 Taivalkunnan yrityskoulu; yleishyödyllinen keittämishanke; Toimenpide 322; Kylien kunnostaminen
ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin tavoitetta 2 mittarilla 1.
Tavoitteena on Taivalkunnan koulun kehittäminen yrityskouluksi. Hankkeen toteuttaja on Taivalkunnan kylät ry,
Nokia. Hanke on saanut paljon julkisuutta lehdissä ja synnyttänyt myönteistä kehrää ympärilleen.
0113-2011 Ruonanlahden venevalkaman kunnostus; yleishyödyllinen investointihanke; Toimenpide 322:

Kylien kunnostaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 2 ,mittarilla 1.
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Hankkeen tavoitteena on rakentaa veneenlaskuluiska ja parantaa veneväyliä osakaskunnan omistamalla
ranta-aluella. Hankkeen toteuttaja on Palhon kylän yhteisen vesialueen osakaskunta; Vesilahti. Alueelle on jo
monen vuoden aikana haluttu yhteistä veneenlasku paikka ja viimeinkin se on toteutumassa osakaskunnan toimesta.
0119-2011 Kankaantaan Metsästysseuran 100-vuotishistoriikki; yleishyödyllinen kehittämishanke;
Toimenpide 323: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 2.
Tavoitteena on Kankaantaan Metsästysseura ry:n 100-vuotishistoriikin laadinta. Hankkeen hakija on Kankaantaan
Metsästysseura ry, Nokia.
0121-2011 Vesilahden skeittiparkki; yleishyödyllinen investointihanke; Toimenpide 322; Kylien
kunnostaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 2 mittareilla 1 ja 2. Tavoitteena on rakentaa
Vesilahden nuorille skeittiparkki. Hankkeen hakija on Vesilahden kunta.
0125-2011 Bänditilat ja pikkunäyttämö Vahantaan; yleishyödyllinen investointihanke; Toimenpide 322:
Kylien kunnostaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin tavoitetta 2 mittareilla 1 ja 4. Tavoitteena on rakentaa
Vahannan nuorisoseurantalolle bänditila ja uusi näyttämö. Hankkeen hakija on Vahannan nuorisoseura ry; Ylöjärvi.

0129-2011 Esiselvitys Kyläareena; yleishyödyllinen kehittämishanke; Toimenpide 321:
Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 2 mittarilla 1.
Tavoitteena on selvittää kylän yhteinen näkemys ja toiveet esiselvityshankkeella mm. rakennuksen
käyttötarkoitukset, koko ja rakennus- ja käyttökustannukset, kyläläisten ja muiden tahojen tarpeet käytölle
jatkossa ja sitoutuminen toteutukseen sekä ”liiketoimintasuunnitelma” rakennuksen ylläpidolle jatkossa.
Tavoitteena on uudenlainen yhteisöllinen tapa tuottaa kylälle palveluja. Hankkeen hakija on Nurmen
kyläyhdistys ry, Lempäälä.
0130-2011 Live-pullistus 2; yleishyödyllinen kehittämishanke; Toimenpide 323: Maaseutuperinnön
säilyttäminen ja edistäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 2 mittareilla 1 ja 3. Tavoitteena on jatkaa
Kantrin jo aikaisemmin rahoittamaa kehittämistä; luoda nuorille suunnattu ikärajaton klubityyppinen toistuva
musiikki- ja monitaiteellinen tapahtuma ja kehittää Ylöjärven ja lähialueiden nuoriso- ja paikalliskulttuuria.
Hankkeen hakija on Rantajätkät ry; Ylöjärvi.

Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat viisi hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:
C. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
0107-2011 Kalanavetta; yritystoiminnan investointituki. Toimenpide 312. Mikroyritysten perustaminen ja
kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 3 mittareilla 1 ja 2.
Tarkoituksena on saneerata navetta kalansavustamoksi ja lounaskahvilaksi. Tuen hakija on S&K Vuorenmaa AY,
Ylöjärvi.
0118-2011 Apuvälinevalmistus, yritystoiminnan investointi- ja kehittämistuki; Toimenpide 312:
Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 3 mitarilla2.
Tarkoitus on monitoimihygieniatuolin suunnittelu ja kehittäminen laitos – ja kotikäyttöön. Tuen hakija on
Linnateräs ky, Vesilahti.
0120-2011 Tuotantohallin rakentaminen, yritystoiminnan investointihanke; Toimenpide 312: Mikroyritysten
perustaminen ja kehittäminen. Toteuttaa Kantrin ohjelman tavoitetta 3 mittarilla2.
Tarkoituksena on käynnistää puukomposiittiterassilankkujen maahantuonti. Tuen hakija on Jumatuonti, Vesilahti.
0128-2011 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä; alueitten välinen
elinkeinojen kehittämishanke; Toimenpide 321; Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut. Toteuttaa
Kantrin ohjelman tavoitetta 3. Hankkeen hakija on Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. Hankkeesta on antanut puoltavan
lausunnon myös Poko ry ja luvannut osallistua hankkeen rahoittamiseen. Hakijan kumppani on Kurun Yrittäjät ry.
0131-2011 Pienikokoisten komposiittituotteiden sopimusvalmistuksen ja uretaaninkaltaisten materiaalien
prosessissa hyödyntämisen kehittämishanke; Yritystuki ; Toimenpide 312; Toteuttaa Kantrin ohjelman
tavoitetta 3mittarilla 2. Hakija on Outdoor Action Finland Oy, Kangasala
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Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuonna 2010 puollettujen hankkeiden kautta
Tavoite1. : Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta. 6 hanketta ( Toteuma 30 koko kauden aikana )
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien
myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
( Toteuma koko kauden aikana 5)
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
3kpl ( Toteuma koko kauden aikana 6)
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
6 kpl ( Toteuma koko kauden aikana jo 11 )
Tavoite2.: voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä muista muutoksista
huolimatta alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat.
Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevinä. Kansainvälisyys ja muiden
kokemuksesta oppiminen vakiintuu alueellamme ruohonjuuritason toiminnaksi.
8 hanketta ( Koko kauden aikana 70)
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
7 kpl ( Toteuma koko kauden aikana jo 49)
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
1 kpl ( Toteuma koko kauden aikana 12)
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
2kpl ( Toteuma koko kauden aikana 4)
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
2 ( Toteuma koko kauden aikana 67 )
Naisia on hankkeiden vetäjinä, vastuullisina, kirjanpitäjinä, muonittajina, tiedottajina, talkoolaisina samalla tavalla
kuin miehiäkin. Huomattava on että ” Ne Naiset ”ovat myös merkittävässä roolissa hankkeiden toteutumisessa,
joiden miehet tekevät illat talkoita kylätaloilla ja ovat pois perheen ilta-askareista. Heidän osallistumisensa ei näy
millään indikaattorilla.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Yhtään ei ole toteutunut vieläkään; kaksi on nyt valmisteilla
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla. 5 kpl ( Koko kaudella 30)
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
1 kpl saa tukea yrityksen alkumetreillä, mutta ei voi sanoa että yritys syntyy tuella. Koko kaudella olemme saaneet
olla tukemassa 10 alkavaa yritystä sen alkumetreillä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
4 kpl. On suureellisesti sanottu että tuella syntyy uusi työpaikka, mutta Kantri on voinut olla mukana tukemassa
ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista yrityksiin koko kauden aikana 26 työpaikan osalta.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
Vain yksi yritys on kertonut, että saadun yritystuen ansiosta voi sanoa olleen hyötyä yrityksen jatkajalle.
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Resurssit
Kantrille myönnetty myöntövaltuus vuosittain / toimenpiteittäin hanketoiminnan osalta
Päätöksin ja puolloin sidottu myöntövaltuus toimenpiteittäin
Myöntövaltuutta siirretty toimenpiteiden välillä.

eu

valtio

TP 411
MMM:n ilmoittama siirto vuodelta 2010
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2011
Oman kehyksen siirto
Kehys yhteensä vuodelle 2011
Sidottu puolloin vuonna 2011
Siirrettävää vuodelle 2012 jää
TP 412

TP 413

9100,00
0,00
8500,00
17600,00
-17589,96
10,04
0,00

0,00

MMM ilmoittama kehys v. 2011
MMM ilmoittaa siirrosta vuodelta 2010 vuodelle 2011
Oma siirto Tp 411:lle 9.12.2011
Käytettävissä yhteensä vuonna 2010
Toteuma eli päätöksin sidottu v.2011
Kehystä jäljellä päätösten jälkeen 31.12.2011
Puollot ilman päätöstä vuodelta 2011
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä

204705,00
195251,53
-4950,00
395001,53
-346978,99
48022,54
-247994,15
-199971,61

MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2012
Kehystä jäljellä puoltojen jälkeen vuodelle 2012

264900,00
eu

421

MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2011
Siirto vuodelta 2010 vuodelle 2011
Kehys yhteensä 2011
Siirto kehykseen Pirkan Helmeltä
Siirto 411 9.12.2011
Sidottu päätöksin vuonna 2011
Kehystä jäljellä päätösten ja siirtojen jälkeen
Puollot ilman päätöstä vuonna 2011
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä päätösten jälkeen2012
Kehys vuodelle 2012

11100,00
0,00
2585,00
13685,00
-13681,08
3,92

16900,00
19003,52
35903,52
1467,00
-3550,00
-28562,40
3791,12
-20886,66
-17095,54
18000,00

159215,00
125642,85
-00,00
284842,85
-282789,08
2053,77
-164530,11
-162476,34
206000,00
valtio
13100,00
23144,56
36244,56
1141,00
-2585,00
-22216,20
11443,36
-16245,18
-4801,82
14000,00

Kantri ry on yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yleiskokous.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2011 lopussa kaikkiaan 478. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 437; naisia 209, miehiä
228 ja nuoria 30, yhteisöjäseniä 41, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuodenaikana 6. Jäsenmäärä
nousi lievästi.

Säännöt
Viimeisin sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2008. Vuonna 2011 ei tehty
sääntömuutoksia.
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Johtokunnat
Tampereella 6.5.2010 pidetyssä vuosikokouksessa Kantrin johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikko Rydman,
Kangasala, tk 5., edustaa maaseudun asukkaita. Johtokuntaan päätettiin valita 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
Tiina Laakkonen, Ylöjärvi, tk 3
Markku Sipilä, Lempäälä, tk 2
Markku Männikkö, Vesilahti , tk 3

varajäsen
Henry Moisio, Nokia, tk 1
Tarja Törmänen, Kangasala, tk 2
Eeva Palmolahti, Tampere, tk 2

Yhdistysten ja yritysten edustajiksi valittiin
Antti Teivaala, Ylöjärvi, tk 5
Riitta Halme, Lempäälä, tk 1
Virpi Laitinen, Vesilahti, tk 2

Raimo Vähämaa, Tampere, tk 2
Matti Järvinen, Tampere, tk 2
Arto Tiainen, Lempäälä, tk 2

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajiksi valittiin
Juha Saarikko, Tampere, tk 2
Sanna Eklund, Ylöjärvi, tk 5
Juha Tanila, Pirkkala, tk 1
Minna Rautalin, Nokia, tk 2
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2010 valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan
varahenkilöksi valittiin Erkki Eteläaho.
Johtokunta kokoontui tällä kokoonpanolla vuoden 2011 aikana; 20.1.,22.2.,24.3. ja19.4. Osa jäsenistä osallistui
myös johtokuntien vaihtokokoukseen 31.5. . Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Antti Teivaala ja sihteeriksi
kutsuttiin toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.
Lempäälässä Hakkarin koululla 6.5.2011 pidetyssä Kantrin vuosikokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Mikko Rydman, Kangasala, 6.toimikausi ja edustaa maaseudun asukkaita. Johtokuntaan päätettiin
valita kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
varsinainen jäsen
Anu Tervonen, Nokia, tk 1
Timo Perälampi, Lempäälä, tk 1
Markku Männikkö, Vesilahti , tk 4

varajäsen
Tiina Laakkonen, Ylöjärvi, tk 4
Jarmo Kivineva, Kangasala, tk 1
Eeva Palmolahti, Tampere, tk 3

Yhdistysten ja yritysten edustajiksi valittiin
Antti Teivaala, Ylöjärvi, tk 6
Riitta Halme, Lempäälä, tk 2
Antti Uusi-Rasi, Vesilahti, tk 1

Raimo Vähämaa, Tampere, tk 3
Matti Järvinen, Tampere, tk 3
Arto Tiainen, Lempäälä, tk 3

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajiksi valittiin
Juha Saarikko; Tampere, tk 3
Sanna Eklund, Ylöjärvi, tk 6
Juha Tanila; Pirkkala, tk 2
Minna Rautalin, Nokia, tk 3
Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky. Tilintarkastajan varahenkilöä ei valittu (
valittu on tilintarkastusyhteisö).
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin Panu Pirhonen varahenkilöksi valittiin Erkki Eteläaho.
Johtokunta kokoontui tällä kokoonpanolla vuoden 2011 aikana; vaihtokokoukseen 31.5., 16.8., 27.10. ja 13.12.
Johtokunnan jäsenten osalta aktiivisuus vaihteli siten että puheenjohtaja osallistui vuoden aikana kaikkiin
kokouksiin. Vaihtokokoukseen osallistui eniten johtokunnan jäseniä eli kaikkiaan 11 henkilöä. Johtokunta valitsi
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Riitta Halmeen ja sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.
Osallistumisen tasaveroisuus ja tasapuolisuus, avoimuus
Kantrin toiminta on kaikille avointa ja mahdollista. Säännöt rajaavat johtokunnan jäsenten toimimista
yhtäjaksoisesti Kantrin johtokunnassa; toimintakausi voi olla yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. Vuonna
2011 viimeistä toimikauttaan ovat yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Rydman, Antti Teivaala ja Sanna Eklund.
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Toimihenkilöt
Kantri ry:n toiminnanjohtajana vuonna 2011 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti , KTM. Hän oli myös
yhdistyksen sihteeri. Toimintarahan hankeaktivaattorina toimi Kantri ry:n vakituinen työntekijä Airi Paananen.
Yhdistyksen muut työntekijät - KaPiTaNo ja KyläNyt -hankkeet
Anna Kulmakorpi, KaPiTaNo hankkeen kyläasiamies 1.1.-15.5.2011 ja kyläkoordinaattorina vuoden 2011 alusta
KyläNyt hankkeessa.
Kantrin toimitilat
Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere.
Toimintarahan käytössä kaksi kolmasosaa eli kaksi huonetta kolmesta.
Jäsenyys muissa yhteisöissä
Kantri ry on jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja Elardissa.
Turvallisuus
Kantri ry hankki vuoden 2008 alussa lukittavat kaapit ja erilliset arkistotilat käyttöönsä. Toimiston tilat on
järjestetty siten, että asiakkaat voidaan ottaa vastaan henkilökohtaisesti. Kantrin kirjanpito hoidetaan sähköisesti ja
arkistoidaan sekä paperisena että sähköisenä. Arkisto on erillään toimistotiloista. Kantrin kirjanpitoa hoitaa
auktorisoitu Tammer-Tili Oy Nokialta. Kantrin käyttämä kirjanpito-ohjelma on Netvisor. Kaikki Kantrin
työntekijät ja johtokunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitolupauksen.
Viranomaistoiminta
Hankkeiden vastaanottamiseksi ja viranomaistoiminnan turvaamiseksi Kantrin johtokunta on antanut
toiminnanjohtajan lisäksi hankeaktivaattorille ja johtokunnan nimenkirjoittajille valtuudet toimia viranomaisena
tarvittaessa.
Kantrin toiminta-alueen Leader –hankkeet tulevat vireille ainoastaan Kantri ry:ssä, jossa ne leimataan ja laitetaan
diaariin vastaanottamisen todentamiseksi. Diaarin käyttöoikeudet on annettu sekä toiminnanjohtajalle että
aktivaattorille. Kantrin johtokunta toimii viranomaisena tehdessään päätöksiä rahoituspuolloista johtokunnan
kokouksissa.
Hankkeiden ohjausryhmiin Kantrin edustajaksi on esitetty vain toiminnanjohtajaa.
Osaaminen
Kantri ry:lle vuonna 2007 palkattu toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
Hänellä on kokemusta erityyppisistä hankkeista, alan opetuksesta ja eu-tiedotuksesta sekä yritystoiminnasta.
Kantrin toimintarahan hankeaktivaattorina toimii Kantrin vakinainen työntekijä Airi Paananen.
Osaamisen vahvistamiseksi henkilökunta on osallistunut mm. Mavin ja verkostoyksikön järjestämiin koulutuksiin
sekä osallistunut eri organisaatioiden järjestämiin toimintaan liittyviin kehittämisseminaareihin.
Hallinnon tarkastaminen
Maaseutuvirasto teki ohjaus- ja tarkastuskäynnin Kantri ry:ssä 18.3.2011. Maaseutuviraston tarkastajat Emilia
Jalomäki ja Kirsi Murtomäki olivat tarkastuksen suorittajia. Tarkastuksesta tehtiin pöytäkirja . Tarkastuksen aikana
tarkastettiin 30 asiakirjaa.
1.11.2011 päivätyssä tarkastuspöytäkirjasta on luettavissa Maaseutuviraston tekemät johtopäätökset: ” Kantri ry on
tasapainoinen ja hyvä ryhmä, jolla on poikkeuksellisen hyvin hoidettuna toimiston rutiinitehtävät kuten arkistointi,
diaarisointi ja taloushallinto. Lisäksi yhdistysasiat ja työsopimusasiat ovat Kantri ry:ssä kunnossa. Työntekijät ovat
ammattitaitoisia ja kokeneita. Tämä kaikki luo hyvän ja vakaan pohjan yhdistyksen toimintaryhmätyölle ja omien
hankkeiden hallinnoinnille. On myös hienoa, että yhdistyksellä on KantriJugend-nuorisotoimikunta. Kantri ry:n
kannattaa jakaa hyviä käytäntöjään myös muille toimintaryhmille. Koska yhdistyksen toiminta on vakaata ja
työntekijät ammattitaitoisia, yhdistyksellä olisi mahdollisuus kehittää toimintaansa mm. kartoittamalla riskejä,
tekemällä jatkuvuussuunnitelman ja toteuttamalla ohjesäännön tai menettelytapajärjestyksen.”
Tarkastajat suosittelijat toimintaryhmää hankkimaan oikeusturvavakuutuksen, ottamaan käyttöön johtokunnan
hyväksymän ohjesäännön tai menettelytapaohjeen, tekemään jatkuvuussuunnitelman poikkeustilanteita varten sekä
esittämään Pirkanmaan toimintaryhmille ja ELy-keskukselle omien säännöllisten tapaamisten järjestämistä.
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Rahoituskehyksen arvioitu jakauma julkisen rahan osalta eri toimenpiteisiin
Rahoituskehyksen julkisenrahan sidonta toimenpiteittäin vv. 2007-2011 ;
Toimeenpano on esitetty Kantrin saaman alkuperäisen rahoituksen pohjalta ja samoin toteuma suhteessa esitettyyn
arvioon vuonna 2007 saadun kehyksen pohjalta. Vuoden 2012 kehykseen saatu rahoitus muuttaa luonnollisesti
taulukkoa.
Olemme tarkastelleet kehyksen sitomista omasta kehyksestämme nähden emmekä ole siirtäneet siihen muilta
siirtyneitä (alueidenväliset hankkeet) kehyksiä. Katsomme että jokainen toimija seuraa oman kehyksensä sitomista
luovutettujen kehystenkin osalta. Näin tehden ei pääse syntymään päällekkäistä tai harhaan johtavia tuloksia.
Toimintalinjojen (TL) mukaan sidotut varat esitämme vain kertaalleen ja siten että alueiden väliset hankkeet ovat
vain TL 421:ssä eikä TL 3:ssa ole niiden rahoitusta. TL 421:ssä näkyy vain Kantrin sitomat varat.
arvio

arvio

arvio

toteuma

%

vuosittain

koko kehys

sidottu 07-11

2,00

11 567,00

75185,50

-36890,11

311
312
313
321
322
323
331

73,00
5,00
10,00
3,00
26,00
29,00
21,00
6,00

422198,42
21109,92
42219,84
12665,95
109771,59
122437,55
88661,67
25331,91

2744289,60
137214,50
274429,00
82328,70
713515,40
795844,10
576300,90
164657,40

-2564294,87
0,00
-401092,38
-232264,29
-20400,00
-1567686,28
-342851,92
-0,00

179994,73
137214,50
-126663,38
-149935,59
693115,40
-771842,18
233448,98
164657,40

93,44 %
0,00 %
146,16 %
282,12 %
2,86%
196,98%
386,70%
0,00%

421
431
yht.

25,00
38,89
61,11
100,00

144589,00
49158,00
95158,00
578354,42

939825,60
319525,90
620300,00
3759300,70

-661499,80
-323720,40
-378222,00
-3303127,38

278325,80
-4194,50
242078,00
456173,32

70,39%
101,31%
60,97%
87,87%

39000,00

253500,00

TL

tp

TL 1

111

TL 3

TL 4

euroina

sitomatta
38295,39

sidottu

%:na
49 %

TL 2
214

0,00

0,00

Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamisen
tukemiseksi
Kantri ry on koko vuoden 2011 tiedottanut usealla eri tavalla. Tiedottamisesta osa on osoitettu suurelle yleisölle;
teemahaun ilmoitukset julkaistiin kaikissa alueemme kuntien paikallislehdissä. Osa tiedotuksesta on kohdennettu
tietyille tahoille, yleisen tietämyksen lisäämiseksi Leader-toiminnasta. Tällaisia täsmätilaisuuksia ovat olleet
käynnit Pirkkalan paikallisen lehden haastattelussa , pormestarin puheilla, käynnit yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa ja
kyläfoorumeilla. Kantri ry katsoo, että kaikki ne hankkeet, jotka ovat tarvinneet hankkeiden maksatukseen apua ja
ovat varanneet siihen ajan ovat saaneet täsmäkoulutusta. Samoin Kantri ry katsoo, että kaikki ne hakijat, jotka ovat
käyneet hankepäätöksen saatuaan kuulemassa kuinka hanketta hoidetaan tai joiden luona on käyty neuvomassa,
ovat olleet täsmäkoulutuksessa. Edelleen Kantri ry katsoo, että jokainen kerta kun hankkeesta on käyty kertomassa
joko hakijoille tai yleisölle on se ollut joko aktivointi- tai tiedotustilaisuus. Kantri ry:n itse järjestämiä tilaisuuksia
vuonna 2011 oli Kantrin vuosikokous ja kaksi vuosittaista kuntapalaveria. Kantri ry on saanut vuoden 2011 aikana
useita kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja kaikkiin, jossa siltä on pyydetty puheenvuoroa, on osallistuttu.
Kantrin ja sen rahoittamien hankkeiden lehtijuttuja on ollut varsin hyvin kaikissa alueella ilmestyvissä lehdissä.
Leader-rahoitusta saaneet hakijat ovat saaneet hyvin palstatilaa lehdissä ja ovat kutsuneet paikallista lehdistöä
katsomaan rahoitettuja kohteita. Esimerkillinen on ollut mm. Tähti Nuorisoseura Vesilahdelta, joka järjesti
itsenäisyyspäivänä juhlaillallisen, jonka pääsylipputuloilla kerättiin varjoja seuran omistaman kiinteistön
korjaamiseen ja samalla esiteltiin suurelle joukolle kylätalolle tehtyä juuri valmistunutta maalämpöjärjestelmää.
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Viestinnästä on kyse myös vuoden hanketta valittaessa.
Kantri ry valitsi vuoden hankkeeksi Ylöjärven Yrityspalvelun ”Ylöjärven matkailuyrittäjien yhteistyö,
tuotekehittämis- ja markkinointihanke: Vihreä Sydän –Green Heart ”-yritysryhmähankkeen.
Hankkeesta kirjoitettiin myös Pirkanmaalla leviävään Kyläkapulalehteen ja sen on ollut esillä myös Saksassa
matkamessuilla.

.

Merkittävin määrä yhteydenottoja ja rahoituskyselyjä Kantriin syntyi teemahaku-ilmoituksien johdosta.
Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2011 on tehty:
”Viestinnän lähtökohtina ovat kysymykset: kenelle, mitä, miksi ja miten. Koska kehittämissuunnitelmalla
toteutettava toiminta koskee tavalla tai toisella kaikkia
Kantrin sidosryhmiä, niin myös viestinnän pitää tavoittaa niitä kaikkia.”

”Koska tieto näistä asioista on tehtyjen selvitysten perusteella saavuttanut kohderyhmänsä monia eri
väyliä, ja näin voi otaksua tapahtuvan jatkossakin, niin tiedotusta pitää tehdä monen eri välineen
”työkalupakilla”:
Kantrin omat kotisivut www.kantriry.fi, joissa myös intranet
Kotisivujen Intra-sivujen kautta johtokunnan jäsenten keskinäinen yhteydenpito ja keskustelufoorumi. Kotisivuilla
julkaistaan kaikki puollot ja päätökset KantriNews sivuilla.
Kunnat ovat esittäneet vuosiraporttien osalta, että ne käyvät katsomassa ne meidän kotisivuiltamme, eikä heille tule
lähettää enää paperiversioita
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote KantriNews tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja
muille sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Samat tiedotteet ovat saatavissa myös kotisivuilla.
Tiedotteet on luettavissa Kantrin kotisivuilla ja halukkaille lähetetään myös sähköpostiin.
Oma esite:
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertovasta esitteestä otettiin uusi painos vuonna 2011.
Pirkanmaan toimintaryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotuslehti
Kyläkapula lehti julkaistiin 2 kertaa ja sen tiimoilta pidettiin myös yhteispalavereja.
MMM:n ja Mavin tuottamaa aineistoa jaettiin kaikissa tilaisuuksissa vuoden aikana.
”Kunnittaiset hankeillat pidetään vähintään kerran vuodessa. Tämä pyritään järjestämään yhdessä ko. kunnan
tai jonkin muun käsiteltäviin aihepiireihin sopivan toimijan kanssa. Uusina mukaan tulevien alueiden,
Sahalahden ja Viljakkalan, toimijoille järjestettäviin tilaisuuksiin kiinnitetään ohjelmakauden alussa erityistä”.
Kunnittaisia aktivointi ja tiedotustilaisuuksia pidettiin seuraavasti:)
Kangasalan kunta ja Tredea (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö), 14.1.
22.1. Nokia, 17.2. ja 30.3Tampereen kaupunki, 21.11.Lempäälä, Ylöjärven kaupunki 28.11., Kangasalan kunta
8.12.2011
”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla heille
tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntapalaveri 4.4. ja Vesilahden kunnan tiloissa 29.11.2011
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Ahlmanin oppilaitoksen opiskelijoita aktivoitiin edelleen kaksi kertaa tunnin mittaisena tilaisuutena ja niihin
osallistui kaikkiaan 34 nuorta opettajineen.
Kantrista käytiin pitämässä luennnot myös TAMK:ssa kylätalkkareille ja yrittäjäopistolla.
Info-piste Ylöjärvi Elossa, 16.2. ja Terve Talo Messuilla 15.5.2011
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Eräjärven markkinat 30.7.
Erilaisissa hankeneuvotteluissa ELY:ssä 28.2.,5.4., 25.5., ja10.6. Hankeneuvotteluja eri asioiden tiimoilta eri
kohteissa ja eri hakijoiden luona oli kaikkiaan 47 kpl.
Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti 53 kertaa.
Ohjausryhmän kokouksissa käytiin vuonna 2011 kaikkiaan 11 kertaa.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
Yhteisölliset investoinnit ja ympäristöhankkeiden teemahakuun osallistuvien määrät ovat osaltaan kertomassa
alueemme toimijoiden tarpeista edelleen kunnostaa omia elinympäristöjään kokonaisvaltaisesti ja kestävästi
ajatellen myös tulevia sukupolvia. Monen toimijan mottona onkin : Nyt tai ei koskaan !

Nuorisosuunnitelma hankeen tavoitteiden mukaisesti hankkeessa koottu nuorisotoimikunta on toiminut
Kantrin johtokunnan alaisena toimikuntana vuonna 2011 ja siinä ovat toimineet seuraavat henkilöt;
Silja Figård, Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Heidi Lehtiniemi-Eerola, Sakari Nylund, Johanna Tahlo
Nuorisotoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana kerran, 20.1.2011.

Kantrin johtokunta on arvioinut omaa toimintaansa vuoden aikana tutustumalla jo valmistuneisiin tai työn alla
oleviin rahoitettuihin kohteisiin ja kuunnellut tuensaajien mielipiteitä tuen vaikuttavuudesta ja sen merkittävyydestä
saajilleen .Kohteet on valittu eri kunnista toiminta-alueellamme.

”Kumppanuuksien ja hankeyhteistyön sekä hyvien käytäntöjen välittäminen alueen sisällä, kansallisesti ja
Euroopan unionin alueella.”
Maakunta taso
Pirkanmaan toimintaryhmien työtekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteispalavereihin. Mukana on yleensä
ollut myös Pirkanmaan kyläasiamies.
Kantri ry:n puheenjohtaja oli edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa, mutta sen toiminta on ollut viime aikoina
lähes olematonta.
Osallistuimme seuraaviin Pirkanmaan Liiton järjestämiin tilaisuuksiin vuoden 2011 aikana
Maaseutuseutufoorumi 7.4. ja 25.11.
Tulevaisuusfoorumi 7.11. ja 14.11.
Pirkanmaan ympäristöohjelman julkistustilaisuus 5.10.
Osallistuimme myös Pirkanmaan Liiton maaseututyöryhmään 24.2. ja 15.8.
PirkanmaanLiitto kutsui toimintaryhmät palaveriin 24.2.ja 11.3.

Valtakunnan taso
Leader-seminaari 22.3.
Suomen toimintaryhmien neuvottelupäivät 3.- 4.5., ja 23.9.,
KV- seminaari Sastamalassa 15.-16.6.
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Päättyneen Toimintaraha I:n hyväksytty rahoitus (Hyv. 10.10.2008) ja menot vuosina
2007-2011.
Budjetti

Toteuma

Palkkauskulut
Ostopalvelut
Vuokrat
Kokouspalkkiot ym.
Viestintäkustannukset
Kone- ja laitehankinnat
Toimistokalusteet, tarv.
Erityistaidot
Kotimaanmatkat
Ulkomaanmatkat
Muut kustannukset
Hyvä. kust. yht.
Tulot
Rahoitettavat menot

271750,00
17000,00
23604,34
23000,00
15987,63
1400,00
4800,00
375,00
15428,70
2600,00
2276,33
378222,00
0,00
378222,00

272979,54
18334,30
228166,39
20673,15
15214,79
770,80
5274,25
187,65
13912,22
2111,90
2001,33
374276,86
0,00
374276,86
Toteuma

ylitys 1229,54
ylitys 1334,30
alitus 787,41
alitus 2326,85
alitus 772,84
alitus 629,20
ylitys 474,25
alitus 187,35
alitus 1516,48
alitus 488,10
alitus 275,00
alitus 3945,14

Eu
Valtio
Kunnat
Muu valtio
Muu julkinen rahoitus
Hyväksytty rahoitus
Tulot

170200,00
132378,00
75644,00
0,00
0,00
378222,00
0,00

168424,58
130996,9
74855,38

alitus 1775,42
alitus 1381,1
alitus 788,62

374276,86

alitus 3945,14

Kokonaisrahoitus

378222,00

374276,86

alitus 3947,14

5. Suunnitellut ja toteutuneet arviointitoimet
Vuoden alkupuolella tehtiin erilaiset raportit Maville ja MMM:lle sekä Kantrin jäsenistölle.
Johtokunta ja henkilöstö on toteuttanut toiminnan jatkuvaa arviointia kokouksissaan.
Kantrin johtokunta on arvioinut omaa toimintaansa vuoden aikana tutustumalla jo valmistuneisiin tai työn alla
oleviin rahoitettuihin kohteisiin ja kuunnellut tuensaajien mielipiteitä tuen vaikuttavuudesta ja sen merkittävyydestä
saajilleen .Kohteet on valittu eri kunnista toiminta-alueellamme.
Kokouksia pidettiin Siuron Knuutilassa 24.3.2011 jossa Kantrin johtokunnalle esiteltiin Knuutilaan rahoitettujen
hankkeiden tuloksia eri puolilla aluetta. Äijässä 19.4.2011 jossa Kangasalan Karjalaiset esittelivät Leader+ –
rahoitettuja hankkeita, jotka myös esitettiin Komissiolle MMM:n tekemässä Leader+ kauden Suomen
ohjelmakauden loppuraportissa.
Haikan lavalla Pirkkalassa, jossa johtokunta sai tutustua pitkäaikaisen paikallisen omaehtoisen kehittämistyön
tuloksena syntyneeseen kylätaloon ja sen ympärille syntyneeseen jatkuvaan vireään toimintaan . 13.12. johtokunta
kokoontui Kaivannon Kahvilassa joka on saanut Kantrin yritystukea. Näiden tutustumisien aikana arvioitiin
tuettuja toimenpiteitä ja saatiin konkreettisesti nähdä mitä näillä 20 % -50 % julkisella tuella pystytään käytännössä
tekemään ja / tai missä kaikessa saadaan olla alueen toimijoiden tukena rahallisin panoksin.
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6. Analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2011
Merkittäviä ongelmia Kantrin omassa toiminnassa ei ole edelleenkään ollut. Ryhmän asema omassa seutukunnassa
oli vakaa, ehkä jopa parantunut aikaisemmasta. Taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvänä. Tosin
maksuhakemusten käsittelyn viiveet alkoivat syksyllä jo näkyä tilisaldoissa. Rahoituksen kysyntä oli vilkasta,
erityisesti teemahaut ympäristö-hankkeista ja yhteisöllisistä investoinneista onnistuivat taas hyvin. Hallinnon
viiveistä huolimatta uusia hakijoita on edelleen runsaasti.
Vuonna 2011 yhteistyö Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sujui keskimäärin tyydyttävästi, mutta ELY-keskuksen
päätösten ennustettavuus Kantrin näkökulmasta heikkeni. Yritystukien käsittely sujui erinomaisesti ja toivottavasti
tilanne säilyy samana. Maksuhakemusten käsittely hidastui vuoden aikana ja tulkinnoissa oli horjuvuutta.
Maaseudun kehittämisen hallinnointi on joka tapauksessa Pirkanmaalla edelleen merkittävästi aliresursoitu.
Toivottavasti edes ELY-keskuksen johdon vaihtuminen saa vihdoin aikaan positiivisia muutoksia.

7. Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla
vuonna 2011
Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Hallinnon ja sen järjestelmien ongelmat jatkuivat edelleen vuonna 2011. Esimerkiksi Kantrin oma maksatus
viivästyi kuukausilla, sillä tietojärjestelmässä ei pystytty kuittaamaan aikaisemmin maksettua ennakkoa.
Olisi ollut toivottavaa, että TEM ja MMM olisivat pystyneet antamaan seuraavan ohjelmakauden valmisteluun ja
erityisesti mahdolliseen kaupunki-Leaderiin vähän varmempia askelmerkkejä. Komission luonnokset seuraavasta
ohjelmakaudesta julkaistiin lokakuussa ja neuvottelut kuntien kanssa piti aloittaa. Kuitenkin tilanne on jopa tätä
kirjoitettaessa epäselvä; voi olla että Suomeen tulee kaupunki-Leader, voipi olla ettei tule.
Aikaisempien vuosien tapaan Maaseutuverkostoyksikkö onnistui toiminnassaan myös vuonna 2011 hyvin.

8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
KaPiTaNo
Vuodesta 2009 Tampereen, Nokian, Kangasalan ja Pirkkalan maaseutualueilla toiminut KaPiTaNo-hanke päättyi
vuoden mittaan; hankeaika loppui 30.6. mutta varsinainen toiminta päättyi jo toukokuussa, ja KyläNyt-hankkeen
toiminta käynnistyi. Kevään aikana hankkeessa valmistui kaksi esitemallista kyläsuunnitelmaa. Lisäksi
kyläasiamies avusti yhden kylälehden taitossa. Hankesuunnittelua tehtiin yhden kylän kanssa, mutta päädyttiin
siihen, ettei hanketta lähdetä viemään eteenpäin. Kahden kylän kotisivujen kehittämistä ja päivitystä jatkettiin.
Kylätapaamiset järjestettiin kolmessa kunnassa, lisäksi järjestettiin yksi neuvontatilaisuus, jonka aiheena oli
kestävä kehitys yhdistystoiminnassa. Keväällä yhteistyötä kylien ja muiden kyläkehittäjien kanssa tehtiin
hajarakentamisen hallinnan tiimoilta.
Maksuhakemuksia hankkeesta tehtiin kaksi (välimaksatus ja loppumaksatus) vuoden aikana, vuoden loppuun
mennessä niihin ei vielä oltu saatu päätöstä.

KyläNyt
KyläNyt -leaderhankkeen hankeaika alkoi vuoden alusta. Hankkeen toimialue on sama kuin KaPiTaNossa, mutta
vuoden 2013 alussa on tarkoitus sisällyttää mukaan Ylöjärvi, sen oman kylähankkeen päätyttyä. Kevään aikana
hankkeessa ideoitiin ja työstettiin Kylätalot käyttöön –opasta, jonka kokosi TAMK:in opiskelija Ilona Hussi
opinnäytetyönään. Varsinainen toiminta ja kyläkoordinaattorin työ käynnistyi toukokuussa, kun KaPiTaNohankkeen toimenpiteet saatiin päätökseen. Kyläkoordinaattorina jatkoi KaPiTaNo-hankkeessa kyläasiamiehenä
toiminut Anna Kulmakorpi.
Vuoden mittaan hankkeessa tehtiin yhteistyösopimus viiden yhdistyksen kanssa, jotka hyödyntävät
kyläkoordinaattoria omissa kehittämistoimissaan. Yhdistyksiä avustettiin mm. tiedotuksessa, julkaisujen teossa ja
hankesuunnittelussa. Kylien yhteistyön edistämiseen tähtääviä tilaisuuksia järjestettiin kaksi, Kangasalan
kylätapaaminen sekä Teisko-Aitolahti-alueen kylien päivä. Nokialle suunniteltu kyläfoorumi peruttiin vähäisten
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ilmoittautumisten vuoksi, ja Pirkkalassa kyläkoordinaattori vieraili kylien ja omakotiyhdistysten
yhteistyötoimikunnan omassa tilaisuudessa. Kylien yhteistyötä avustettiin myös hajarakentamisen hallinnan
suunnittelua seuraavassa kylien työryhmässä. Kylätalo-opas valmistui syyskuussa ja sitä on esitelty eri
tilaisuuksissa, myös Hämeenlinnassa Pitäjärinki-hankkeen järjestämässä Seurantalo-illassa. Hankkeen omaan
tiedotukseen perustettiin blogi sekä Facebook-sivu. Syksyllä postitettiin tiedote kylille, lisäksi hankkeen asioista on
tiedotettu KantriNewsissä.

Kantrin vuoden 2010 hankkeen Vihreä Sydän - Green Hearth –yrittäjiä
tutustumassa Pölkkylään.

9. Näkymiä vuoden 2012 toimintaan
Valitettavasti loppuohjelmakauden kehyksen lisäyksen mukanaan tuoman toimintarahan sitominen vuoden 2012
kehyksestä pienentää tuntuvasti hankkeisiin käytettävissä olevia varoja, huolimatta kokonaisuudessaan kasvaneesta
kehyksestä. Tämä on erityisen valitettavaa, sillä kysyntä ei läheskään vastaa tarjontaa ja ohjelmakauden lähestyvän
päättymisen vuoksi pitkien investointihankkeiden olisi jo oikeastaan kiire käynnistyä.
Kantri aloittaa 2012 seuraavan ohjelmakauden valmistelun sillä oletuksella, että myös seutukunnan kaupunkialueet
kuuluvat jatkossa alueeseen. Tästä on sovittu alueen kuntien kanssa.
Tampereen seutukunnan paikallinen toimintaryhmä Kantri ry valitsee edelleen rahoitettavat Leader –hankkeet
vuonna 2012 teemoittain.
Ympäristöhankkeet ja yhteisölliset investointihankkeet valitaan johtokunnan huhtikuun kokouksessa niistä
hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle maaliskuun loppuun mennessä, ja seuraavan kerran
lokakuun kokouksessa niistä hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle syyskuun loppuun mennessä.
Muista teemoihin kuulumattomista hankehakemuksista johtokunta päättää erikseen. Yritystuista päätösten teko on
jatkuvaa.

Kari Kylkilahti

Kantri ry

