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

Leader- ohjelmakausi 2007 – 2013

Yhteenveto
Ohjelmakauden seitsemäs vuosi painottui yhteisöllisten hankkeiden osalta nuorien esiin tuomien toiveiden
toteuttamiseen yhdessä heidän kanssaan; frisbeegolfrata, skeittipuistot, kodat, ulkokuntolaitealue ja ulkoilureitit ovat
toteutumassa alueemme eri kunnissa ohjelmakauden viimeisinä rahoituskohteina.
Lähes koko ohjelmakauden jatkunut Leader- rahan hyvä kysyntä jatkui myös vuonna 2013 puollettavissa olevaan
kehykseen nähden. Vuodelle 2013 saatu kehys puollettiin 126 %:sti, onneksi rahoituskiintiömme kasvoi edellisiltä
vuosilta palautuneilla rahoilla, siitä huolimatta hakijoita jouduttiin vuoden lopulla käännyttämään. Tuen hakijoista
uusia oli 74 %. Olemme pystyneet edelleen levittämään tietoa Leader- rahoituksen mahdollisuuksista yhä uusille
toimijoille ja näin tavoittaneet alueemme omaehtoiseen toimintaan valmiita asukkaita ja yhteisöjä.
Vuonna 2013 Kantriin saapui 27 Leader–rahoitushakemusta. Johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa kokouksissaan.
Yhteisöllisiä hakemuksia leimattiin saapuneeksi kaikkiaan 13 kpl; kaksi alueiden välistä, toinen niistä oli
kansainvälinen hanke. Rahoitusta puollettiin 24 hakemukselle.
Yritystukihakemuksia leimattiin saapuneeksi kaikkiaan 14, niistä puollon sai 12 hakijaa. Hakijoista yksi perui jo
päätöksen saaneen hakemuksensa ja kaksi tukihakemusta johtokunta hylkäsi. Yritystukien osalta kysyntä on ollut
vilkasta vuoden loppuun asti eikä kaikkia ole voitu rahoittaa. Vuoden 2013 kehyksestä yritystukien osuus on julkisesta
rahoituksesta yli puolet.
Johtokunnan v. 2008 ja 2009 tekemiä linjauksia rahoituksen jakamisesta jatkettiin myös vuonna 2013, esimerkiksi
investointihankkeiden julkisen tuen määränä pidettiin enintään 50 % kustannuksista kuitenkin enintään 60 000 euroa
hankkeelta.
Vuonna 2013 ELY- keskus antoi myönteisen päätöksen kaikkiin 24:een Kantrin vuonna 2013 puoltamaan
hankkeeseen.
Vuonna 2013 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
hankkeita kpl
julkinen rahoitus yhteensä
411
0
0,00
413
23
314331,37
421
2
7000,00
412
0
0,00
Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat; kotisivut www.kantriry.fi, yhteistyökumppaneiden kotisivut, omat tiedotteet,
vuoden hankkeen valinta, oma KyläNyt- hanke, Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen
Kyläkapulalehti, kuntapalaverit alueen kaikissa kunnissa, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin puhujina, kouluttajina
ja osallistujina. Kaikkiaan n. 66 erilaisella aktivointi ja tiedotustoimella tavoitettiin henkilötasolla n. 7800
ihmistä. Yhteistyö seutukunnassa toimi ja yhteistyöverkostojen jakama tieto Kantrista leviää. Toimintaraha-toiminta
eli hallinto sujui juohevasti.
Kantri ry on osallistunut vuoden aikana laatukoulutukseen ja on laatimassa omaa laatukäsikirjaa toimintansa
varmistamiseksi muutostilanteissa.
Aluekehittämiseen on annettu panosta osallistumalla Pirkanmaan Liiton ja Elyn järjestämiin tilaisuuksiin.
Yhdistyksen muu toiminta
Kantrin oma KyläNyt hanke jatkoi kylien yhteistyön kehittämistä Tampereen seutukunnassa kylien toimijoiden
omaehtoisen kehittämistyön tukijana. Kylien tarpeiden mukaisesti ohjautuva hanke löysi tarvitsijansa kylistä ja tarjosi
apuaan yhdistyksille räätälöidysti kylä-koordinaattorin avulla. Vuoden 2013 lopulla hankkeesta valmistui KyläNytlehti.
Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu jatkui vuonna 2013.Kuntaliitosten myötä ja Pomoottorin lopetellessa
toimintansa on Kantrin uusillakin alueilla järjestetty tilaisuuksia. Kuntien myötämielinen suhtautuminen Leaderiin ja
Kantrin toimintaan, antaa uskoa tulevaan ohjelmakauteen ja sen mahdollisuuksiin.
Kantri perusti johtokunnan alaisuuteen Ympäristövastuisen asumisen työryhmän
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 484; henkilöjäseniä 442; naisia 227, miehiä 215 ja nuoria 33,
yhteisöjäseniä 42, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 10 ja kaksi uutta yhteisöjäsentä.
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Kantrin julkista rahoitusta puollettiin vuonna 2013 Kantrin ohjelman painopisteisiin yhteensä
321331,37 euroa
1.Ympäristövastuinen asuminen 26100,00 euroa; 8 %
2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso 163092,80 euroa; 51 %
3.Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 132138,57 euroa ; 41 %
Koko ohjelmakauden tulos tällä hetkellä on seuraava: Puolletusta julkisestarahoituksesta on sidottu toimenpiteelle
2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso 58,35 % ,
3. Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 22,74 %.
1. Ympäristövastuinen asuminen 18,92 %
Puolletusta kokonaisrahoituksesta on sidottu toimenpiteelle
2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso 49,06%,
3.Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 37,37 %
1.Ympäristövastuinen asuminen 13,57%
Ohjelmantavoitteeksi asetettiin
1.Ympäristövastuiselle asumiselle 35 %
2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso40 %
3. Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 25%.
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Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristösuojelun näkökulmasta.
Kantrin tehtävä on mahdollistaa kehittämistä ja kehittymistä. Meidän pitää luoda tilanteita ja olosuhteita, joissa rajoja
ylitetään ja sellaisia toimia saatetaan yhteen, jotka muutoin toimisivat erillään. Hankkeiden valinnassa Kantrin
kehittämissuunnitelma on ollut tärkein ohjaava väline. Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin vuonna 2013.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa. Toiminta-alueen kunnat ovat
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on kuudentoista toimintavuotensa aikana
rahoittanut noin neljäsataakuusikymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2013 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 tarjonnan ja osa hakijoista on ohjattu ELY- keskukseen.
Monet Kantrin rahoittamat ympäristöhankkeet ovat saaneet investointiin jatkorahoituksen Elystä.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2013 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Pidämme onnistumisena sitä että rahoituskiintiö on sidottu hyviin hankkeisiin
kokonaisuudessaan. Omasta kehyksestä rahoitettu KyläNyt – hanke, johon oli palkattuna kyläkoordinaattori päättyi
vuoden lopussa. Hanke on toiminut monella eri kylällä koko seutukunnassa ja sen kautta on ollut mahdollisuus auttaa
yhdistyksiä hyvin erilaisissa asioissa, tarpeensa tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen. Kantrin
alueella on toiminut maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai vastaavaa, joista Kantrin
palkkaama kyläkoordinaattori toimi lähinnä Kangasalan, Pirkkalan, Tampereen ja Nokian alueella ja vuonna 2013
myös Ylöjärven alueella. Ylöjärvellä toimi aivan oma kyläsihteeri vuosina 2010- 2012. Vesilahden ja Lempäälän
alueella toimi kyläluotsi ensin Kyläverkkohankkeen tavoitteiden mukaisesti vuodesta 2007 alkaen ja vuoden 2010
aikana toiminta siirtyi Tredean hallinnoimaan hankkeeseen, joka päättyi huhtikuussa 2012.

1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö
Kantri ry on tavoitteidensa toteuttamiseksi toiminut paikallisena Leader- toimintaryhmänä. Leader- toiminta
on rahoitettu Kantri ry:n toimintaraha- hankkeella.
Toimintarahatoiminta-raportti
Toteuttajan nimi: Kantri ry
Toimintarahan nimi ja numero; Kantri ry:n toimintaraha; N:ro 13279,
Toimintarahan alkuperäinen toteutusaika: 10.5.2011- 31.12.2013.
Muutoshakemuksen mukainen uusi toteutusaika 10.5.2011-30.4.2015
Aikataulut hakemuksille ja päätöksille
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 4.5.2012, hakemus oli jätetty ELY- keskukseen toukokuussa 2011. Kantri ry
aloitti hankkeen omalla riskillä heti edellisen toimintaraha hankkeen päätyttyä eli 10.5.2011. Kun päätös saatiin,
jätettiin maksuhakemus 22.5.2012 ajanjaksolta 10.5.2011 -31.12.2011, maksupäätös siitä saatiin 20.6.2012.
Seuraava maksatus jätettiin 28.8.2012 ajanjaksolta 1.1.2012 -30.6.2012; päätös siitä saatiin 22.10.2012.
Seuraava maksatus jätettiin 14.3.2013 ajanjaksolta 1.7.2012- 31.12.2012; päätös siitä saatiin 8.4.2013.
Toimintaraha hankkeelle haettiin muutosta toteutusaikaan ja rahoitukseen 24.6.2013 ja päätös siitä saatiin 15.10.2013.
Seuraava maksatus jätettiin 20.9.2013 ajanjaksolta 1.1.2013-30.6.2013; päätös siitä saatiin 21.10.2013.
Toimintarahan osalta Kantri ry sai vuonna 2013 kaksi maksupäätöstä vuoden 2012 kuluista puolen vuoden osalta ja
vuoden 2013 samoin, yhteensä yhden vuoden hallintokulut. Toimintarahan kuntarahoitus on etupainotteinen ja sen
Kantri sai käyttöönsä vuoden 2013 toukokuussa.
Yhteenveto toiminnasta
Kantri ry on toiminut vuonna 2013 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 2013
kehyksensä ja palautuneiden ja siirtyneiden rahoituksensa kiintiöt kokonaan.
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Vuonna 2013 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
hankkeita kpl
julkinen rahoitus yhteensä
411
0
0,00
413
23
314331,37
421
2
7000,00
412
0
0,00
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
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. Kantri ry on osallistunut vuoden 2013 aikana Laatukoulutukseen ja
on laatimassa Laatukäsikirjaa.
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 2013. Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen
toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä,
Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on kuudentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin
neljäsataakuusikymmentä maaseudun kehittämishanketta.
Vuonna 2013 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, ettei vuosittainen tarjonta ole riittänyt. Koko
ohjelmakaudella yli 63,66 % kaikista hakijoista on ollut uusia toimijoita, vuonna 2013 74 %.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2013 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen
asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen sekä verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Kantri ry kokee onnistuneensa toimissaan. Rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin yli
odotusten.
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.
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.”
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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.
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.

Toteutus
Toimenpiteet
Toimisto
Kantrin toimisto on Ahlmanin ammattiopiston tiloissa osoitteessa Hallilantie 24, oppilaitoksen päärakennuksessa.
Kantrilla on ollut käytössään kolme huonetta ja erillinen arkisto. Vuonna 2013 tiloista oli toimintarahahankkeen
käytössä kaksi kolmannesta lokakuun loppuun asti.
Kantri ry:n toimisto oli vuonna 2013 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.
Vuonna 2013 Kantriin saapui 27 Leader – tukihakemusta. Koko ohjelmakaudella hakemuksia on tullut 187 kpl.
Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan hakemuksia ja puolsi 24 hanketta rahoitettavaksi kehyksestään.
Vuosittainen kehys sidottiin 126%:sti. 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 on edennyt erinomaisesti.
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Valtakunnalliset hankkeet
Kantri ry päätti vuonna 2009 osallistua valtakunnalliseen Leader- toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 2010 -2011
–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. Vuonna 2012 Suomen Kylätoiminta ry haki
valtakunnalliseen Leader toimintatavan ja yhteistyön edistäminen –kehittämishankkeeseen rahoitusta myös Kantri
ry:ltä. Johtokunta puolsi rahoituksen hankkeelle 5.6.2012. Hankkeeseen palkatut asiamiehet ovat lunastaneet
paikkansa ja auttaneet ryhmiä monissa asioissa ja ajaneet ryhmien etua.

Alueidenväliset hankkeet
Kantrin on osallisena kaikkiaan neljääntoista alueiden väliseen hankkeeseen, niistä neljä on vielä käynnissä ja yksi on
viime vuonna puollon ja päätöksen saanut kansainvälien elinkeinojen kehittämishanke. Alueiden välisissä hankkeissa
on yhteistyötä tehty kaikkien Suomen toimintaryhmien kanssa koskien Syty ry:n hankkeita, 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, sekä kansainvälisessä hankkeessa on solmittu
kumppanuussopimus itävaltalaisen Sauwaldin leader-ryhmän kanssa.

Vuonna 2013 ELY- keskus teki päätöksiä Kantrin puoltamille hankkeille seuraavasti:
Vuonna 2009 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen yksi hanke.
Vuonna 2010 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen 2 hanketta.
Vuonna 2011 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen 1 hanketta.
Vuonna 2012 puolletuista hankkeista sai päätöksen 6 hanketta.
Vuonna 2013 puolletuista hankkeista saivat kaikki 24 päätöksen.
ELY:ssä odotti päätöstä vuoden vaihteessa yksi Kantrin vuonna 2010 puoltama yhteisöllinen ympäristöhanke.
Kantrissa ei ollut vuoden vaihteessa yhtään hanketta vireillä.

Päätöksen saaneiden hankkeiden tilanne:
Kaikki 9 vuonna 2008 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet ja loppumaksettu.
Kaikki 27 vuonna 2009 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet ja loppumaksettu
Kaikki 20 vuonna 2010 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet, 4 on vielä ilman loppumaksupäätöstä.
Vuonna 2011 päätöksen saaneista 33 hankkeesta 25 on jo päättynyt ja käynnissä on edelleen 8 hanketta.
Vuonna 2012 päätöksen saaneista 24 hankkeesta 16 on jo päättynyt ja käynnissä on edelleen 8 hanketta.
Vuonna 2013 päätöksen saaneista 33 hankkeesta 7 on päättynyt ja käynnissä on edelleen 26 hanketta.
Vireillä on yksi hanke ilman päätöstä. Päättyneitä hankkeita on siis 103 ja käynnissä 43 hanketta.
Kantri ry:n johtokunnan päätöksen mukaisesti kaikille päätöksen saaneille hankkeille maksettiin vuonna 2013
hakemuksesta kuntarahan ennakkona 80 % päätöksen kuntarahamäärästä. Moni hakijoista onkin todennut kuntarahan
ennakon saamisen hankkeen etenemistä tukevaksi ja päätöksen uskottavuutta vahvistavaksi toimenpiteeksi.
Maksoimme vuonna 2013 n.120 000,00 euroa Leader- kuntarahaosuutta.

Maksuhakemukset:
Vuonna 2013 tukien maksatuksia haettiin 56 hakemuksella. ELY -keskus teki niistä maksatuspäätöksen 47
hakemukseen. Edellisenä vuotena 2012 vireille tulleista maksuhakemuksista sai päätöksen 14 hanketta, vuonna 2013
vireille tulleista 33 ja ilman päätöstä vuoden vaihteessa oli 9 hakemusta. Maksuhakemusten ja sen liitteiden
kokoaminen ei ole muuttunut edellisestä vuodesta.
Hakija tuottaa maksatukseen todenteet kaikesta hankkeeseen liittyvästä; maksukuiteista, niiden liitteistä, tiliotteista,
kirjanpidosta, varmennukset kirjanpitäjiltä, omat varmennukset, vakuutustodistukset, valvojien varmennukset,
ohjausryhmien asiantuntijalausunnot, tilintarkastuslausunnot, hankkeeseen kuuluvista vastikkeettomista töistä
tuntilistat monenkertaisine varmennuksineen.
Vuonna 2013 maksuhakemukset käsiteltiin Elyssä nopeasti ja päätökset tulivat muutamassa viikossa. Maksajille
suuri kiitos! Niinpä loppumaksun on meidän hankkeistamme saanut jo 89 hanketta. 16 hanketta on päättynyt ja
tekemässä loppumaksuhakemusta ja käynnissä ja vireillä on edelleen 41 hanketta.
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Kantriin saapuneet Leader- tukihakemukset 1.1. - 31.12.2013
Vuonna 2013 Kantriin saapui 27 Leader–tukihakemusta. Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa
seitsemässä kokouksessaan. Leader -rahoitusta puollettiin kaikkiaan 24 hakijalle joista yksi peruuntui.
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01662013
01672013
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Sikojoen hoidon suunittelu

Pro Sikojoki ry

Pirkkala

2.1.13

Käynnistys- ja invetointituki

UllaBäckström

Kangasala

15.1.13

Elina Design

Elina Jokijärvi-Aatinen

Ylöjärvi

18.2.13

Valoa kuntopolulle

Terälahden Seutu ry

Tampere

28.2.13

Veittijärven Saunat kY.n investointi

Veittijärven Saunat Ky

Ylöjärvi

28.2.13

Kristallipuun konehankinnat

Kristallipuu Oy

Vesilahti

27.3.13

Klapitehdas

Mixpe Oy

Tampere

4.4.13

Paino- ja jälkikäsittelyn hankinta

Teisko Tuote Oy

Tampere

18.4.13

Kylpylärakennuksen siirtäminen maalämpöön

Lempäälän Kylpyläkiinteistöt Oy

Lempäälä

30.4.13

Birgitan teatterin monitoimirakennus

Birgitan teatteri yhdistys

Lempäälä

14.5.13

Narvan kota

Vesilahden kunta

Vesilahti

17.5.13

Kangasalan skeittipuisto

Kangasalan kunta

Kangasala

21.5.13

Pirkan Ura kuntoon

Pirkan Hiihto ry

Tampere

31.5.13

Piennarmurskaimen hankinta

Matti Urvanta

Lempäälä

17.6.13

Frisbeegolfrata

Vesilahden kunta

Vesilahti

9.8.13

Astiavaraston rakentaminen

Tilauskeittiö Buen Gusto

Nokia

27.8.13

OviScan-laitehankinta ja laitteen validiointi suomenlampaalle

Lammasmaailma Oy

Ylöjärvi

29.8.13

Suurkuva tulostimen hankinta

Mainosherva Oy

Pirkkala

16.9.13

Koivumäen koiraharrastusmajan kunnostushanke

Tampereen vetokoiraseura ry

Tampere

18.9.13

Asiantuntija tilitoimistoon

Tilipalvelu Tasetieto Oy

Vesilahti

18.9.13

Katosrakenne

Rämsöön kyläkerho ry

Vesilahti

18.9.13

Pirkkala-seura ry;n arkisto

Pirkkala-Seura ry

Pirkkala

19.9.13

Birgitan teatterin talas- ja laiturihanke

Birgitan teatteri

Lempäälä

19.9.13

Haverin ulkokuntolaitealue

Ylöjärven kaupunki
Ravintola Haverin kultahipppunen
Oy

Ylöjärvi

19.9.13

Ylöjärvi

4.10.13

Juhla ja pitopalvelu Kristalli

Ylöjärvi

18.10.13

Kangasalan Matkailurengas ry

Kangasala

2.12.13

Rakennuksen hankinta
Alkuinvestointi
Kansainvälisen markkinointiverkoston ja matkailumarkkinoinnin
kehittäminen

0 hakemusta
14
rahoitusta puollettu 12 hakijalle yksi perui rahoituksen päätöksen jälkeen
11
rahoitusta puollettu 10 hakijalle
2
rahoitusta puollettu 2 hakijalle

Työntekijät ovat valmistelleet hakemukset eli pyrkineet saamaan hakijoilta hankehakemukset liitteineen ennen
johtokunnan kokousten käsittelyä.
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Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavan hankkeen toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:
1. Ympäristövastuinen asuminen ; Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa
maaseutumaisemasta säilyy maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
0154-2013 Sikojoen hoidon suunnittelu; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 323. Maaseutuperinnön
säilyttäminen ja edistäminen. Kantri ohjelman tavoitteen yksi mittareilla kaksi ja kolme mitattuna hanke tuottaa
maiseman/ympäristöhoitosuunnitelmia seitsemän kappaletta ja samalla luodaan uusia ympäristön tilaa parantavia
toimintatapoja.
Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Sikojoen varren asukkaat ja muut alueella liikkujat. Tavoitteena on
parantaa Sikojoen tilaa, lisätä viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia sekä edistää yhteistyötä. Hankkeessa laaditaan
yksityiskohtaiset suunnitelmat kunnostusta, niittoa, ennallistamista, raivausta, pienpetopyyntiä, suojelua ja
virkistyskäyttöä varten. Hankkeen tuloksena saadaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat ja ympäristötietoisuus kasvaa.
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat yksitoista hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:

2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso.
Tavoitteena on, että alueen sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat.
Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevänä. Kansainvälisyys ja muiden
kokemuksesta oppiminen vakiintuu.
0157-2013 Valoa kuntopolulle; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 321; Elinkeinoelämän ja
maaseutuväestön peruspalvelut tai 322: Kylien kunnostus ja kehittäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla
yksi mitattuna, hankkeessa kunnostetaan yksi yhteisöllinen toiminnanmuoto; valaistaan kuntopolku kaikkien käyttöön.
Hankkeesta hyötyvät Terälahden alueen asukkaat ikään katsomatta. Kuntopolku sijaitsee keskellä kylää, Terälahden
päiväkodin ja koulun (80 oppilasta) läheisyydessä. Kylässä on asukkaita vajaa 500 ja tilastokeskuksen mukaan
Terälahden postinumeroalueella asuu kaiken kaikkiaan vajaa 900 asukasta. Se parantaa asukkaiden viihtyvyyttä,
kuntopolun käyttäjien turvallisuutta ja nostaa kuntopolun käyttöastetta. Näin ollen se siis lisää alueen
harrastusmahdollisuuksia.
0164-2013 Narvan kota; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322: Kylien kunnostus ja kehittäminen.
Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna, hankkeessa rakennetaan uusi yhteisöllinen rakennus: kota.
Kota täydentää Vesilahden kotareitistöä, toimii alueen asukkaiden ja kaikkien luonnossa liikkuvien ulkoilukohteena ja
virkistysalueena sekä partiolaisten retkikohteena. Se edistää matkailua ja lisää alueen vetovoimaisuutta entisestään
monipuolistamalla virkistystarjontaa.
0165-2013 Kangasalan skeittipuisto; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322; Kylien kunnostus ja
kehittäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi ja kaksi mitattuna, saadaan alueelle jälleen yksi
yhteisöllinen toiminnanmuoto/ rakennelma; Hankkeessa rakennetaan skeittipuisto Kangasalan Vatialan Pitkäjärven
koulun läheisyyteen. Skeittipuisto on ollut Kangasalla toiveena jo pitkään. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja
toimintatapa on nuoria osallistava. Hanke tuo viihtyisyyttä ja lisäarvoa alueelle, piristää nuorisokulttuuria ja tuo lisää
harrastusmahdollisuuksia nuorille. Nuoret osallistuvat suunnitteluun asiantuntijoina.
0166-2013 Pirkan Ura kuntoon; yleishyödyllinen alueiden välinen investointihanke. Hanketta rahoittavat Kantrin
lisäksi Joutsenten reitti ry ja Aktiiivnen Pohjois-Satakunta ry. Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön
peruspalvelut ja 322; Kylien kunnostus ja kehittäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna,
hankkeella varmistetaan yhteisöllisen toiminnanmuodon jatkuminen alueella. Pirkan Hiihdon reittiä (Pirkan Uraa),
jonka kokonaispituus on 90 km, kunnostetaan noin 50 km osuudelta Ikaalisten ja Ylöjärven kaupunkien sekä
Hämeenkyrön kunnan alueella. Maastossa lihasvoimin liikkuvat ihmiset käyttävät Pirkan Uraa päivittäiseen liikuntaan
ympäri vuoden. Pirkan Ura täydentää alueen kuntien omia kuntoreittejä ja yhdistää ko. reitit toisiinsa. Tavoitteena on
parantaa reitin turvallisuutta ja toimivuutta. Pirkan Uralla on runsaasti ympärivuotista käyttöä. Talvella ura
mahdollistaa taukopaikkoineen pitkienkin päivälenkkien tekemisen. Sulan maan aikana kävelijät, vaeltajat ja
maastopyöräilijät käyttävät reittiä tehokkaasti.
0168-2013 Frisbeegolfrata; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 321; Elinkeinoelämän ja
maaseutuväestön peruspalvelut. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna saadaan alueelle uusi
yhteisöllinen toiminnanmuoto: Frisbeegolfrata. Vesilahteen suunniteltu rata on 9-väyläinen. Rata sijoitetaan
vaihtelevaan maastoon ja perustuu luonnonmukaiseen liikuntapaikkarakentamiseen. Rata myötäilee maastoa ja väylät
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kulkevat metsän siimeksessä. Tarkoitus on, että luontoa ei tarvitse muokata paljon, vaan reitti kulkee
helppokulkuisessa maastossa, lajille ominaisessa ympäristössä. Laji ja rata sopivat erittäin hyvin Vesilahden
maalaismaisemaan sekä tukee luonnonläheistä liikkumista. Varsinkin lapset ja nuoret ovat vieraantuneet luonnosta ja
luonnossa liikkumisesta, harrastus tekee tutuksi erinomaisesti tätä luontoelementtiä. Frisbeegolf tarjoaa haastetta,
onnistumisia ja oivalluksia, lisäksi harrastuksella on liikuntaa ja sosiaalisuutta lisäävä vaikutus. Lajia voi harrastaa
yksin sekä kaveriporukalla ja on edullinen sekä käyttäjille että kunnalle ylläpitää liikuntapaikkaa. Lajinharrastaja
tarvitsee vain oman liitokiekon, joita on tarkoitus hankkia myös kuntaan ja kiekkoja voisi myös lainata kunnan
kirjastosta kirjastokortilla.
0172-2013 Koivumäen koiraharrastusmajan kunnostushanke; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide
322: Kylien kunnostus ja kehittäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna saadaan alueelle
kunnostettua yhteisöllinen tila. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Tampereen Nurmin kylässä sijaitsevan, Tampereen
vetokoiraseuran omistuksessa olevan Koivumäen koiraharrastusmajan päärakennus ja sivurakennus. Hanke tukee
osaltaan Nurmin kyläalueen harrastusmahdollisuuksien säilymistä koiraharrastuksen muodossa. Tavoitteena on saada
alueen koiraharrastajille asianmukaiset kokoontumistilat ja puitteet koiraharrastustoimintaan liittyville tapahtumille.
Taloa voidaan käyttää esimerkiksi palveluskoirakokeiden toimistorakennuksena, erilaisten seminaarien ja leirien
pitopaikkana sekä alueen koiraharrastajien kokoontumispaikkana.
0174-2013 Katosrakenne; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322; Kylien kunnostus ja kehittäminen.
Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna, saadaan alueelle yhteisöllinen tila, tosin suunnitelma,
mittarilla neljä mitattuna hankkeen vetäjä on nainen. Pari viime kesää on nyt selvästi osoittanut että katettu katsomo
on toteutettava pikaisesti, kun toimintaa halutaan jatkaa ja edelleen kehittää. Teatteri on muuten hyvin varusteltu,
mutta yleisö kaipaa nykyään jo katettua katsomoa. Kesäteatterin rantamaisema on sen verran vaativa, että katteen
toteutus on harkittava hyvin perusteellisesti. Tämän lisäksi on huomioitava mm. maisema, auringonvalo, tuuli, ääni
jne. Hankkeessa tehdään siis suunnitelma katsomon kattamiseksi haasteellisessa ympäristössä. Katetusta katsomosta
hyötyvät kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta vuosia eteenpäin kunhan suunnitelmat saadaan valmiiksi
rakennelmiksi.
0175-2013 Pirkkala-Seura ry:n kotiseutuarkisto; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 323;
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna, saadaan
alueelle yhteisöllinen toiminnanmuoto/kohtaamispaikka ja eräänlainen uusi arjenturvaverkko sekä mittarilla neljä
mitattuna jälleen nainen on hankkeen vetäjänä. Nyt on tarkoitus perustaa arkisto, joka palvelee yhdistyksiä, seuroja ja
yksityisiä henkilöitä Pirkkalan alueella. Arkisto hanke on tarpeellinen, koska se tarjoaa säilytettävälle arkistoitaville
aineistoille tilan. Pirkkala -Seuran huolena on ollut mm. sotaveteraanien muistelmat ja aineistot joita jälkipolvet
polttavat juhannuskokoissa. Vanhat kirjeet kertoo menneestä ajasta, joka katoaa jos kukaan ei sitä tallenna. Vanhat
valokuvat ja kelanauhat vaativat digitointia. Pirkkala -Seuran tavoitteena on ruveta keräämään kuntalaisilta aineistoa,
jotta nykyisillä nuorilla olisi mahdollisuus löytää menneisyytensä. Arkistonhoitajat järjestävät talkoita aineiston
järjestämiseksi. Arkistoa tulee käyttämään myös tutkijat ja historiasta kiinnostuneet 18 tuhatta kuntalaista ja
kuntarajojen ulkopuolelle muuttaneet.
0176-2013 Birgitan teatterin talas- ja laiturihanke; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322; Kylien
kunnostus ja kehittäminen. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna, saadaan Kantrin alueelle
syntymään jälleen uusi toimintaa tukeva rakennelma; Laituri ja venevaja. Tavoitteena on saada koko
kesäteatterikokonaisuus valmiiksi kesää 2016 mennessä. Haettavan hankkeen tavoitteena on rakentaa näyttämön
viereen kirkkovene talas ja laituri, jotka liittyvät oleellisesti järven rannassa sijaitsevan kesäteatterin varustukseen.
Birgitan teatteri yhdistää Tampereen läheisen teatterikulttuurin ja luonnon ainutlaatuisella tavalla elämykseksi niin
lähiasukkaille, kuin kauempaakin tulleille. Uudet ja omassa käytössä olevat tilat mahdollistavat vieläkin
laadukkaamman luontoelämyskulttuurin tarjoamisen.
0177-2013 Haverin ulkokuntolaitealue; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 321; Elinkeinoelämän ja
maaseutuväestön peruspalvelut. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna saadaan Kantrin alueelle
uusi toiminnallinen investointi tukemaan ja kannustamaan ihmisiä arkiliikuntaan, eräänlainen turvaverkko sekin.
Haverin ulkokuntolaitealue on avoinna vuorokauden ympäri ja laitteet ovat maksutta kaikkien käytettävissä. Laitteet
sijoitetaan Haverin uimarannan tuntumaan, jolloin alueesta saadaan houkutteleva ja viihtyisä liikunnallinen
kohtaamispaikka. Haverin kuntolaitealue sijaitsee tenniskentän, rantalentopallokentän ja uimarannan läheisyydessä ja
monipuolistaa näin alueen harrastusmahdollisuuksien tarjontaa. Ulkokuntolaitealueelle tulee viisi eri kuntoilulaitetta,
joilla pystyy tekemään monipuolisen kunto-ohjelman. Alueesta tulee houkutteleva ja viihtyisä liikunnallinen
kohtaamispaikka, joka tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuudet liikunnalliseen aktiivisuuteen.
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0179-2013 Kansainvälisen markkinointiverkoston ja matkailumarkkinoinnin kehittäminen; Toimenpide 321;
Elinkeinojen kehittämishanke. Kantrin ohjelman tavoitteen kaksi mittarilla yksi mitattuna luodaan uusi
toiminnanmuoto ja mittarilla viisi mitattuna toteutuu kansainvälinen yhteistoimintahanke. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa turismiin liittyvää markkinointi yhteistyötä seuraavien leader-alueiden kesken; Sauwald Itävalta, Passau Nord
Baijer Saksa, Razlog Bulgaria ja Kantri ry Suomi. Suomen osion toteuttajan toimii Kangasalan Matkailurengas ry.
Yhteistyön kehittämiseen kuuluu yhteiset tapahtumat ja yhteisesiintymiset.
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat yksitoista hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:
3. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta;
Suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten raaka-aineiden ja muiden resurssien
jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Toimenpiteitä 312;
0155-2013 Yrityksen investointituki; investointi- ja kehittämistuki; yritys on Kangasalan maaseutualueella
toimintaansa aloittava matkailualan yritys joka tulee harjoittamaan pääasiassa kalastusta, elämys/seikkailuretkiä
yrityksille ja yksityisille, erityiskohteena on naiset. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu:
yksi uusi yritys, uusi työpaikka ja nainen toimijana.
0156-2013 Elina Design markkinointi ja tuotannon käynnistäminen; investointi ja kehittämistuki: yritys on
Ylöjärven maaseutualueella toimiva vaatetusalan yritys. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu: uusi yritys, uusi
työpaikka ja nainen toimijana.
0159-2013 Kristallipuun konehankinnat, investointituki; yritys on Vesilahdella toimintaansa aloitteleva
puusepänverstas. Kantrin mittareilla mitattuna syntyy yritys joka toimii perinteikkäällä alalla ja luo uusia työpaikkoja,
yrittäjänä on nainen.
0160-2013 Klapitehdas; investointituki; Mixpe oy on Tampereen maaseutualueella uuden vaiheen toiminnassaan
aloittava yritys joka keskittyy klapialalle. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu uusia työpaikkoja ja jatkaja vanhalle
yritykselle uusin toimintamuodoin.
0161-2013 Paino- ja jälkikäsittelylaitteiden hankinta; investointituki; Teisko Tuote Oy on Tampereen
maaseutualueella toimiva yritys joka tehostaa toimintaansa. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu uusia työpaikkoja ja
mahdollisesti jatkaja yritykselle uusin palveluin.
0167-2013 Piennarmurskaimen hankinta; investointituki, Lempäälässä toimiva maatilan sivutoiminen yrittäjä
hankkii koneen jolla laajentaa urakointia kesäaikaan. Kantrin mittareilla mitattuna varmistuu yrityksen jatkuminen ja
palvelujen monipuolistuminen.
0169-2013 Astiavaraston rakentaminen; Investointituki; Buen Gusto on Nokian maaseutualueella toimiva
pitopalveluyritys. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu työpaikan nykyaikaistaminen ja uusi työpaikka naisen
toimesta..
0170-2013 OviScan-laitehankinta ja laitteiden validiointi suomenlampaalle: investointituki; Lammasmaailma Oy
on Ylöjärven maaseutualueella toimiva yritys. Kantrin mittareilla mitattuna jalostuu paikallinen resurssi palveluksi
suuremmalle joukolle yritysmäisesti.
0171-2013 Suurkuva tulostimen hankinta; Investointituki; koneet ja laitteet. Mainoshrva Oy on Pirkkalassa toimiva
yrityksiä monipuolisesti palveleva yritysilmeen toteuttaja. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu uuden hankinnan
kautta uusi palvelu ja uusi työpaikka.
0173-2013 Asiantuntija tilitoimistoon; Käynnistystuki, Tilipalvelu tasetieto Oy on Vesilahdessa toimiva pieni
paikallinen tilitoimisto joka laajentaa asiakaspiiriään uuden asiantuntijan voimin. Kantrin mittareilla mitattuna
toteutuu uusi työpaikka uusin mahdollisuuksin.
0178-2013 Rakennuksen hankinta; investointituki; Ravintola Haverin Kultahippunen Oy on Ylöjärven
maaseutualueella ja on nyt laajentamassa toimintaansa. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu kaksi uutta työpaikkaa.
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Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuonna 2013 puollettujen hankkeiden
kautta sekä tähän mennessä koko ohjelmakaudella
Tavoite1. Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Vuoden 2013 puolloista tavoitetta toteuttaa yksi hanke. Koko ohjelmakauden tulos on 37 hanketta; Julkisesta
rahoituksesta 19%.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien myötä
alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Vuoden 2013 puolloista yksikään hanke ei tuottanut omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Koko
ohjelmakauden tulos on 5 kylien maankäyttösuunnitelmaa.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Vuonna 2013 tulos on 6 uutta ympäristönhoitosuunnitelmaa ja koko ohjelmakaudella toteuma 29 kpl.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
Vuonna 2013 tulos on 6 ja koko ohjelmakauden toteuma 30.
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.
Vuonna 2012 tätä tavoitetta toteuttamaan on valittu 11 hanketta ja koko ohjelmakaudella 92. Julkisesta
rahoituksesta 58 %.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Vuoden 2013 tulos oli 11 kpl ja koko ohjelmakauden toteuma 64.
Alueemme yhteisöt ovat ottaneet päättäväisesti vastuulleen yhteisöllisiä toimintamuotoja korjaamalla, ostamalla ja
rakentamalla yhteisiä tiloja, ylläpitämällä erilaisia palveluja koko seutukunnalle tehden ja korjaten kenttiä, ratoja ja
ulkoilureittejä sekä järjestämällä alueen nuorille erilaisia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia lähteä mukaan yhteisön
toimintaan.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
Jo nyt voidaan sanoa,että kaikissa alueemme kunnissa on organisoitu erialisia usean toimijan yhteistyön tuloksena
kohtaamispaikka tai arjen turvaverkkotoiminta. Alueelle on syntynyt vesihuolto-osuuskuntia vastaamaan alueiden
veden tarpeesta ja hoitamaan jätevesiä kestävällä tavalla yhteisesti. Alueen asukkaat eri kunnissa ovat heränneet
ympäristön vointiin ja ovat teettäneet suunnitelmia vesistöjen hoidosta ja ryhtyneet niihin. Erilaiset yhteisöt,
yhdistykset, osuuskunnat, jakokunnat ja hoitokunnat ovat merkittävässä määrin ryhtyneet uusiin yhteisiin toimiin
ympäristön hyvinvoinnin ja yhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuonna 2013 erityisesti nuoriin kohdistuvia
yhteisöllisiä toimintaverkkoja luotiin monen hankkeen voimalla alueemme eri kunnissa.
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Tämän mittarin kohdalla tulos vuonna 2013 on viisi ja koko ohjelmakaudella toteuma 23.
Kantri teetti heti ohjelmakauden alussa tutkimuksen nuorison halukkuudesta hankkeiden toteuttamiseen tai niihin
osallistumisiin. Nuoriin kohdistuvia hankkeitta tai toimia on kyllä runsaasti, sillä kaikki kylätaloihin kohdistuvat
toimet kohdistuvat myös nuoriin ja lapsiin. Ylöjärven Live-pullistus hankkeet kohdistuvat nuoriin kokonaan ja ne
pyrkivät ohjaamaan nuorisoa kädestä pitäen musiikin pariin erilaisin toimin. Nokialla Taivalkunnan Yrityskoulu –
hanke onnistui saamallaan sponsorituella kattamaan kaikki hankkeen kulut ja asetetut tavoitteet saavutettiin
monikertaisesti. Mahdollisuutena on että Nokian Taivalkunnan koulusta tulee Suomen ensimmäinen golf-painotteinen
koulu. Hanke palkittiin Kantrin Vuoden 2011 -hankkeena. Vuonna 2013 valituista Leader-hankkeista kohdistui
suoraan nuoriin viisi hanketta ja Vesilahteen valmistunut skeittipuisto vahvisti osaltaan valintoja. Nuoret ovat
osallistuneet skeittipuistojen suunnitteluun ja talkoilleet hankkeiden ohessa.
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Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Vuoden 2013 tulos on 7. Koko ohjelmakaudella toteumaksi paljastuu 74. Hankkeissa hankkeiden vetäjiksi,
kirjanpitäjiksi, talkoiden muonittajiksi, tiedottajiksi paljastuu nainen yhtä usein kuin mieskin. Suomi on melko tasaarvoinen maa eikä täällä valita tehtäviin sukupuolen mukaan niin kuin arvelimmekin tätä mittaria luodessamme.
Meillä tehtävään valitaan se joka osaa ja haluaa. Hankkeissa talkoisiin osallistuu perhekuntia..
Tällä mittarilla katsottuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Ylöjärven kaupungin toteuttamassa Samassa veneessä yhdessä eteenpäin hankkeessa kaupungin kyläyhdistyksillä(30)
oli mahdollisuus lähteä Ylöjärven ystävyyskunnan Sakun kyliin, Viroon. Osallistujia oli kymmeneltä eri kylältä.
Syntyykö siitä ystävyyskyliä on tulevaisuuden asia, mutta siemen on kylvetty! Viimeisenä hankkeena puollettiin
Kansainvälinen hanke. Kangasalan matkailurengas ry osallistuu kansainväliseen matkailunkehittämishankkeeseen,
yhdistyksessä on mukana 20 yhteisöjäsentä.
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
Vuonna 2013 tätä tavoitetta toteuttamaan valittiin 10 toimenpidettä ja koko ohjelmakauden luvuksi tulee 47.
Julkisesta rahoituksesta 23 %.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
Vuonna 2013 tulos on 3 kpl josta voi sanoa että olemme mukana tukemassa uutta yritystä, mutta ei voi sanoa
että yritys syntyy tuella. Koko kaudella olemme saaneet olla tukemassa 18 alkavaa yritystä sen alkumetreillä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Vuoden 2013 tulos on 12 kpl. On suureellisesti sanottu, että tuella syntyy uusi työpaikka, mutta Kantri on
voinut olla mukana tukemassa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Koko ohjelmakauden
aikana toteumaksi tullee 44-66 kpl uusien työpaikkojen osalta.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
Vuonna 2013 saadun yritystuen ansiosta on ollut hyötyä kolmelle yrityksen jatkajalle. Kaikkiaan toteuma
neljä.

Resurssit
Kantrille myönnetty myöntövaltuus vuosittain / toimenpiteittäin hanketoiminnan osalta 2013
Päätöksin ja puolloin sidottu myöntövaltuus toimenpiteittäin 2013
Myöntövaltuutta siirretty toimenpiteiden välillä.
Eu
TP 411
MMM:n ilmoittama siirto vuodelta 2012
10,04
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2013
12700,00
MMM:n ilmoittama palautus 2013
1840,00
Sidottu puolloin vuonna 2013
0,00
Sidottu päätöksin
6021,00
Siirretty toimenpiteelle 413
8529,04
Kehystä jää
0,00
TP 412
TP 413

0,00
MMM ilmoittama kehys v. 2013
MMM ilmoittaa siirrosta vuodelta 2012 vuodelle 2013
Palautus kehykseen
Siirto toimenpiteestä 411
Siirto toimenpiteestä 421
Kehystä Käytettävissä yhteensä vuonna 2013
Päätökset vanhoille hankkeille v.2013
Päätökset vuoden 2013 puolloille v. 2013

96800,00
36734,74
57990,00
8529,04
22889,87
222943,65
-81229,43
-141449,11

Valtio
3,92
9900,00
1440,00
0,00
7359,00
3984,92
0,00
0,00
75300,00
13214,59
53420,00
3984,92
25448,05
171367,56
- 66077,17
- 95090,12
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Puollot ilman päätöstä 31.12.2013
Kehystä jäljellä 31.12.2013
MMM:n ilmoitus rahoituskiintiöstä vuodelle 2014
Siirrot vuodelle 2014 vuodelta 2013
Kehystä jäljellä puoltojen jälkeen vuodelle 2014

-9675,00
-265,11
9700,00
265,11
290,11

- 7515,00
- 10200,27
1700,00
10200,27
4383,00

eu
421

MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2013
Siirto vuodelta 2013 vuodelle 2013
Palautus kehykseen
Siirto toimenpiteelle 413 v. 2013
Kehys yhteensä 2013
Sidottu päätöksin vuonna 2013
Kehystä jäljellä päätösten ja siirtojen jälkeen

valtio

5700,00
19739,87
600,00
- 22889,87
3150,00
-3150,00
0,00

4400,00
23229,05
470,00
- 25448,05
2651,00
- 2301,00
350,00

Rahoituskehyksen arvioitu jakauma julkisen rahan osalta eri toimenpiteisiin
Rahoituskehyksen julkisenrahan sidonta toimenpiteittäin vv. 2007-2013 ;
Toimeenpano on esitetty Kantrin uuden kehyksen pohjalta joka saatiin syyskuussa 2013.Kehyksen täysimittainen
sitominen oli mahdotonta, koska hankkeista palautuneita varoja ei saatu takaisin samansuuruisina.
Olemme tarkastelleet kehyksen sitomista omasta kehyksestämme nähden emmekä ole siirtäneet siihen muilta
siirtyneitä (alueidenväliset hankkeet) kehyksiä. Jokaisen toimijan tulee seurata 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
vuosittain

uusi
kehys2013

2,00

11 567,00

82896,00

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

3025704,00
147016,16
294032,11
88209,63
764483,49
852693,12
617468,07
176419,27

421
431
yht.

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

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

1121579,85
318279,85
803300,00
4144799,99

TL

tp

TL 1

111

TL 3

TL 4

arvio
%

toteuma maksetuista ja
sidotuista 31.12.2013
-48380,75

1,20%

-2885807,42
0,00
-489908,32
-126979,92
-93219,93
-1634500,40
-518552,96
-0,00

71,66%

-1092933,66
27,14%
-293450,24
-799483,42
- 4027121,83 100,00%

Toimintarahan osuus julkisesta kehyksestä on 19,85 %. Kuntarahoituksen osuus julkisesta on 20,09%. Alkuperäisessä
kehyksessä Kantrin julkisen rahoituksen osuus oli 3 759 375,00 euroa. Kauden aikana kehystä sekä korotettiin että
alennettiin. Yleishyödyllisten kosteikkohankkeiden puuttuminen rahoitusta hakeneista lähes kokonaan, alensi
kehystämme 152 956,00 eurolla vuonna 2012. Vuonna 2013 ilmoitettiin uusi kehys, jonka julkinen rahoitus olisi
yhteensä 4144799,00 euroa. Julkista rahoitusta sidottiin päätöksin kaikkiaan 4 365 585,64 euroa omalle alueelle ja
lisäksi muiden alueiden hankkeisiin 151 354,12 euroa. Julkista rahoitusta sidottiin päätöksin 10 % yli kehyksen, mutta
se ei riittänyt toteuttamaan saatua julkisen rahan kehystä hankkeiden toteuman pienentyessä.
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2. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallituksen kokoonpano
Kantri ry on yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yleiskokous.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2013lopussa kaikkiaan 484. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 442; naisia 227, miehiä
215 ja nuoria 33 yhteisöjäseniä 42, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 10 ja kaksi
yhteisöä.
Säännöt
Viimeisin sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.4.2013.
Vuonna 2012 vuosikokous hyväksyi uudet sääntömuutokset Kantri ry:n sääntöihin.
Muutokset tehtiin pykäliin seuraavasti: 2 §: … suorittaa alueen ja maaseudun… …yhteistyöelimenä alueen
kehittämistyössä (aik. maaseudun) 8 § …maaseudun tai aluekehittämistyötä…
Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömuutokset
Eli ko. pykälät tulisivat kuulumaan muutoksen jälkeen seuraavasti:
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan sekä
kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 suorittaa paikallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien ja hankesuunnitelmien laatimista ja toteuttaa niitä
 toimii jäsentensä yhteistyöelimenä alueen kehittämistyössä
 pitää yhteyttä muihin tarvittaviin sidosryhmiin
 neuvottelee paikallisista kehittämishankkeista julkisyhteisöjen edustajien kanssa
 järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen sisäistä ja ulospäin
suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
 toimii muilla edellisiin verrattavilla yhdistyksen tarkoitusta edistävillä toimintatavoilla
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
arpajaisia saatuaan siihen asianomaisen luvan.
8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa ainakin
kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksellä jollekin seudulliselle tai
maakunnalliselle maaseudun tai aluekehittämistyötä tekevälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai maakunnalliselle, kylien
yhteistyöstä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.
Johtokunnat
ajanjaksolla 1.1.2013 – 16.5.2013 johtokunnassa toimi edellisenä vuotena vuosikokouksessa 15.5.2012 valittu
johtokunta paitsi puheenjohtajan osalta ylimääräinen yleiskokous 6.9.2012 Lempäälän Hakkarin koululla valitsi
Kantrin puheenjohtajaksi Antti Uusi-Rasin Vesilahdelta. Syynä ylimääräiseen kokoukseen oli yhdistyksen
puheenjohtajan Anu Tervosen pois muutto alueelta ja hänen tilalleen päätettiin valita uusi puheenjohtaja. Johtokunta
pysyi muuttumattomana, samoin varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Ajanjaksolla 1.1.2013 -16.5.2013
Julkista tahoa edusti
varsinainen jäsen
Timo Perälampi, Lempäälä 2. tk.
Markku Männikkö, Vesilahti 5. tk.

varajäsen
Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi 1. tk.
Eeva Palmolahti, Tampere 4. tk.
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Yhdistyksiä ja yrityksiä edusti
Antti Uusi-Rasi, Vesilahti 1.tk pj.
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi 1. tk
Riitta Halme, Lempäälä 3. tk. varapj.
Matti Järvinen, Tampere 4. tk

Tarja Törmänen, Kangasala 1. tk.
Anna-Maija Perko, Kangasala 1. tk.
Arto Tiainen, Lempäälä 4. tk

Yksittäisiä maaseudun asukkaita edusti:
Johanna Tahlo, Ylöjärvi 1. tk
Silja Frigård, Lempäälä 1. tk.
Juha Saarikko, Tampere 4. tk

Antti Perälä, Lempäälä 1. tk.
Markus Koskinen, Kangasala 1. tk.
Juha Tanila, Pirkkala 3.

Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Riitta Halme ja sihteeriksi kutsuttiin Kari Kylkilahti, Kantrin
toiminnanjohtaja.
Hallituksen koko
Miehet
Naiset
Nuoret

9
Jäsen
5
3
1

Varajäsen
4
4
1

Kolmikanta
Julkinen taho
2
Yhteisöt
4
Maaseudun asukkaat
3
Johtokunnan jäsenet noudattavat 6 vuoden enimmäisaikaa.

2
3
3

Ajanjaksolla 17.5.2013-31.12.2013
Kantrin vuosikokous 16.5.2013 valitsi johtokuntaan 8 jäsentä ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
varsinainen jäsen
Timo Perälampi, Lempäälä 3. tk.
Markku Männikkö, Vesilahti 6. tk.
Henry Moisio; Nokia 1 tk.

varajäsen
Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi 2. tk.
Eeva Palmolahti, Tampere 5. tk.
Jarmo Kivineva, Kangasala 1 tk.

Yhdistysten ja yritysten edustajat
Antti Uusi-Rasi , Vesilahti, pj
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi 1. tk
Riitta Halme, Lempäälä 3. tk.

Tarja Törmänen, Kangasala 1. tk.
Anna-Maija Perko, Kangasala 1. tk.

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajat:
Juha Tanila, Pirkkala 4.
Silja Frigård, Lempäälä 2. tk.
Juha Saarikko, Tampere 5. tk

Johanna Tahlo, Ylöjärvi 2. tk
Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Tampere 1 tk.
Antti Perälä, Lempäälä 2. tk.

Tilintarkastajaksi valittiin Pirkanmaan Tilintarkastus Oy. Tilintarkastajan varahenkilöä ei valittu
(tilintarkastusyhteisö). Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Riitta Halmeen ja sihteeriksi kutsuttiin
Kari Kylkilahti, Kantrin toiminnanjohtaja.
Hallituksen koko
Miehet
Naiset
Nuoret

9
Jäsen
7
2
1

Varajäsen
2
6
2
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Kolmikanta
Julkinen taho
Yhteisöt
Maaseudun asukkaat

3
3
3

3
2
3

Johtokunnan jäsenet noudattavat 6 vuoden enimmäisaikaa.
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.
Toimihenkilöt
Kantri ry:n toiminnanjohtajana vuonna 2013 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti, KTM. Hänen
työsuhteensa vakinaistettiin syksyllä 2013. Hän oli myös yhdistyksen sihteeri. Toimintarahan hankeaktivaattorina
toimi Kantri ry:n vakituinen työntekijä Airi Paananen.
Yhdistyksen muut työntekijät - KyläNyt –hanke päättyi vuoden 2013 lopussa
Anna Kulmakorpi, toimi hankkeen kyläkoordinaattorina vuoden 2013 alusta lokakuun loppuun.
Kantrin toimitilat
Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere.
Toimintarahan käytössä kaksi kolmasosaa eli kaksi huonetta kolmesta lokakuuhun asti ja sen jälkeen koko tilassa.
Jäsenyys muissa yhteisöissä
Kantri ry on jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja Elardissa.
Turvallisuus
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. Kantri ry osallistui
Maaseutuverkoston järjestämään Laatu-koulutukseen vuonna 2013 ja valmistelee laatukäsikirjaa.
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.
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Toimintarahan 13279; 4.5.2012 hyväksytty rahoitus; muutos rahoituspäätökseen 15.10.2013
toteuma vuosilta 2011-2012, 2013 kustannusarvio
v.2011
v.2012
v.2013
Budjetti
toteuma
toteuma
arvio
Palkkauskulut
Ostopalvelut
Vuokrat
Kokouspalkkiot ym.
Viestintäkustannukset
Kone- ja laitehankinnat
Toimistokalusteet, tarv.
Erityistaidot
Kotimaanmatkat
Ulkomaanmatkat
Muut kustannukset
Kust. yht.
Tulot
Rahoitettavat menot

313250,00
19000,00
27610,00
21500,00
12000,00
4200,00
3500,00
200,00
16200,00
2700,00
5046,56
425206,56
0,00
425206,56

45698,99
1925,83
4133,60
2953,67
2812,23
367,90
308,36
0,00
2101,32
0,00
0,00
60301,90
0,00
60301,90

88398,53
3531,08
6754,8
6152,99
2350,91
424,3
893,79
30,00
2614,36
159,10
0,00
111309,86
0,00
111309,86

88150,00
6000,00
6700,00
6500,00
3000,00
2500,00
1100,00
200,00
4500,00
500,00
1000,00
120150,00
0,00
120150,00

Toteuma

Toteuma

Arvio

Eu
Valtio
Kunnat
Muu valtio
Muu julkinen rahoitus
Hyväksytty rahoitus
Tulot

191342,95
148822,30
85041,31
0,00
0,00
425206,53
0,00

27135,85
21105,67
12060,38

50089,44
38958,45
22261,97

54067,50
42052,50
24030,00

60301,90
0,00

111309,86
0,00

120150,00

Kokonaisrahoitus

425206,56

60301,90

111309,86

120150,00

3. Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman
toteuttamisen tukemiseksi
Kantri ry on koko vuoden 2013 tiedottanut usealla eri tavalla. Tiedottamisesta osa on osoitettu suurelle yleisölle
lähinnä uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyen. Osa tiedotuksesta on kohdennettu tietyille tahoille, yleisen
tietämyksen lisäämiseksi Leader-toiminnasta. Tällaisia täsmätilaisuuksia ovat olleet käynnit eri kunnissa ja
foorumeilla.
Kantri ry katsoo, että kaikki ne hankkeet, jotka ovat tarvinneet hankkeiden maksatukseen apua ja ovat varanneet siihen
ajan, ovat saaneet täsmäkoulutusta. Samoin Kantri 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 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 2013 olivat Kantrin vuosikokous,
kokoukset eri hankekohteissa sekä kuntapalaverit. Kantri ry on saanut vuoden 2013 aikana useita kutsuja
asiantuntijaksi erilaisiin tilaisuuksiin, niin paikallisiin kuin myös valtakunnallisiin.
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. Koko ohjelmakauden aikana hankkeiden toteuttajat ovat arvioineet, että yli 500 000
ihmistä alueellamme hyötyy jollain tavalla hankkeista, luvussa ei ole yritysten indikaattoreita. Kantrin vuonna 2007
avatut uudet kotisivut ovat laskurin mukaan keränneet yli 150 000 katsojakertaa. Vuonna 2013 katsojakertoja oli
32683, joka kuukausi yli 2000 ja lokakuussa 3490. Monien yhteistyökumppaneidemme, kuntien ja yhdistysten sivuilta
on linkki meidän sivuillemme.
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Viestinnästä on kyse myös vuoden hanketta valittaessa.
Kantri ry valitsi vuoden 2013 hankkeeksi Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry:n Puhdas Vesijärvi kartalle –hankkeen.
Hakijalle luovutettiin kunniakirja ja Kantrin pöytästandaari.
Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2013 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. Suurin osa yhteistyökumppaneista on siirtynyt sähköiseen
viestintään.
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote KantriNews tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja
muille sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2013 aikana. Tiedotteet on luettavissa Kantrin kotisivuilla ja halukkaille
lähetetään sähköpostiin.
Kantrin KyläNyt –hanke julkaisi vuoden 2013 lopulla lehden jota jaettiin alueen kyliin ja kunnille.
Luettavissa osoitteessa http://www.e-julkaisu.fi/kyla_news/syksy-2013/
Oma esite
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertova esite. KyläNyt hankkeen esitteet ja tiedotteet.
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”.
Vuonna 2013 eri kuntien asukkaita aktivoitiin mukaan toimintaan. Kantri osallistui mm. Tampereen Kyläraitti
tapahtumaan, Vesilahden ,Nokian , Kangasalan ja Längelmäveden erilaisiin asukastilaisuuksiin sekä hankkeisiin.
”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla heille
tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntien palaveri pidettiin keväällä8.4.
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Kantria pyydettiin pitämään Rahoitusluento Varalassa SLU:lle 27.4. ja Pro Agrian vesistöhankekoulutustilaisuudessa
20.2. Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti 130 kertaa. Ohjausryhmän
kokouksissa käytiin vuonna 2013 kaikkiaan 5 kertaa.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
Yhteisölliset investoinnit ja ympäristöhankkeisiin osallistuvien määrät ovat osaltaan kertomassa alueemme
toimijoiden tarpeista edelleen kunnostaa omia elinympäristöjään kokonaisvaltaisesti ja kestävästi ajatellen myös
tulevia sukupolvia. Kantri kerää alueensa asukkailta mielipiteitä ja arvioita alueen kehittämistarpeista nyt ja
tulevaisuudessa. Kantrin alueen asukkaat ovat aktiivisia ja haluavat osallistua sen kehittämiseen, vuoden 2013
hakijoista uusia hakijoita oli peräti 74% !!
Nuorisosuunnitelma hankeen tavoitteiden mukaisesti hankkeessa koottu nuorisotoimikunta on toiminut
Kantrin johtokunnan alaisena toimikuntana ja siinä ovat toimineet seuraavat henkilöt;
Silja Figård, Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Heidi Lehtiniemi-Eerola, Sakari Nylund, Johanna Tahlo
Nuorisotoimikunnan jäsenistä on johtokunnassa Silja Frigård, Johanna Tahlo ja Eeva Kahilaniemi-Parkkola.
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. Vuonna
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2013 johtokunta tutustui paikanpäällä kahteen hankkeeseen Lempäälän Nuorisoseurantaloon sekä Kalakartanoon
Ylöjärvellä lisäksi Kantrin vuosikokous pidettiin Keson kylätalolla Tampereella. Kaikissa kohteissa isäntäväki esitteli
hankkeen.
”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 ja Pirkanmaan Liiton edustaja . Liitto on järjestänyt vuoden aikana kaksi
maaseutufoorumia, joissa ollaan oltu mukana. Kuntakehityshankkeessa olemme olleet vaikuttamassa kuntien
tulevaisuuteen. Pirkanmaan aluerakennefoorumissa Kantrilla oli puheenvuoro.
Kantri ry:n toiminnanjohtaja oli ryhmän edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa. Kantri osallistui myös
Pirkanmaan ELY-keskuksen järjestämiin tilaisuuksiin mm. Pirkanmaan maaseutuohjelma-tilaisuuteen ja Seitsemän
toimen vuotta-seminaariin,
Olimme mukana myös maakunnallisen kyläohjelman ja valtakunnallisen paikallisen kehittämisen ohjelman
valmisteluissa.

Valtakunnan taso
Osallistuimme Maaseutuverkoston, MMM:n ja Tem:njärjestämiin seminaareihin
Toiminnajohtaja oli asiantuntijana Maville hankekohteissa, Hyrrässä sekä TEM:n työryhmässä. Osallistuimme myös
Syty:n paikallistoimijoiden ohjelmapajaan, Voimistuvat kylät-hankeeseen ja Leader-kyläasiamieshankkeen
toimintaan.

4. Suunnitellut ja toteutuneet arviointitoimet
Vuoden alkupuolella tehtiin raportit Maville ja MMM:lle sekä Kantrin jäsenistölle.
Johtokunta ja henkilöstö ovat toteuttaneet 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
Kantri seuraa ohjelman toteutumista toimenpiteittäin ja asettamiensa mittarien avulla ajantasaisesti. Ulkopuolisia
arviointeja ei ole teetetty vuonna 2013.

5. Analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2013
a. Miten paikallinen kehittämissuunnitelman toteutuminen on edistynyt ja miten
ryhmä seuraa toteutumista?
Kehittämissuunnitelma on toteutunut hyvin, osin kiitettävästi. Ohjelman toteutumista seurataan mittaristolla joka on
laadittu ohjelmaperustaiseksi. Tuloksista tarkemmin kohdassa Liite 1.
Leader toiminta on merkittävin asia rahoitettavien hankkeiden valinnassa. Jollei alue itse tunnista tarpeitaan, on niitä
muidenkaan mahdoton huomata. Suuri vastikkeettoman työn määrä hankkeissa kuvaa aluettamme Tampereen
varjossa. Toiminta perustuu kolmannen sektorin ja pienten yritysten aktiivisuudelle ja halukkuudelle olla itse
tulevaisuuden tekijänä ja näkijänä. Alueemme monet uudet toimijat ovat osoittaneet halukkuutensa toimia leadereinä.
Jos katsotaan panos-tuotos suhdetta, on toimeenpano onnistunut siinäkin. Sopivalla julkisella rahoituksella saadaan
mahtavasti yksityistä panosta liikkeelle.
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b. Strateginen yhteensopivuus maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden sisällön
kanssa, onko ongelmia tai muutosehdotuksia?
Kantrin ohjelma sopii hyvin maaseudun kehittämisohjelmaan ja toteuttaa paikallisesti sen tavoitteita.
Maatilojen kaikkinainen ympäristöneuvonta kuuluu ehdottomasti maataloustukien puolelle ja rahoitettavaksi sieltä
kokonaan.

c. Mikäli ryhmä toteuttaa linjan 2 toimia, myös miten Leader-toimintatapa on
onnistunut linjalla 2?
Meille on tullut kyselyjä kosteikkojen hoidosta ja niiden suunnittelusta, mutta yhdistysmuotoisen toimintamallin ja
pitkän sitoutumisen vaatimus ovat karkottaneet tuen hakijat. He ovat toimineet paikallisesti ilman hanketta tai muuta
tukea. Kantrilla on paljon ympäristöhankkeita, joilla pyritään suunnittelemaan vesistöjen hoitotoimenpiteitä, muutama
on päässyt jo itse toimenpiteisiinkin, mutta ympäristölupien maksujen tukikelvottomuus ja lähes uskomattoman
korkea hinta osaltaan hidastavat ja estävät toimia.

d. Mitä keinoja ryhmällä on laadullisten tulosten mittaamiseksi?
Hankkeiden arvioinnissa ja mittaamisessa Kantri luottaa lähinnä omaan kokemukseen rahoittajana ja
hanketoteuttajana. Erillistä strukturoitua menetelmää ei käytetä, lukuun ottamatta hankkeen tavoitteiden ja toisaalta
tuloksien suhteuttamista Kantrin tavoitteisiin. Hankesuunnitelman läpikäyminen paras tapa varmistaa laatu
ennakkoon. Johtokunnan jäsenet edustavat myös varsin laajaa osaamista eri alueilta ja se helpottaa hankkeiden
arviointia.
Esimerkiksi vesistöjenhoito-hankkeita ei voi tehdä ilman kunnostussuunnitelmaa. Suunnitelma maksaa tyypillisesti
noin 20 000,00 euroa ja sen pitää olla niin hyvä, että sillä voi hakea ympäristölupaa varsinaiselle toimelle. Varsinainen
fyysinen toimi voi maksaa vähemmän kuin suunnitelma, mutta se voisi joskus maksaa myös miljoonan, jos sellainen
raha olisi käytettävissä. Laadun varmistamiseksi pyydämme näissä hankkeissa ELYn y-vastuualueen kannanottoja
hankesuunnitelmista jo valmisteluvaiheessa.
Rakentamisen puolella suurin osa hakijoista on jo ymmärtänyt, että vastikkeetta kannattaa tehdä pääasiassa vain
verottajan määrittämää talkootyötä eli sellaista, joka ei vaadi ammattitaitoa ja jota voi tehdä kuka tahansa. Toteuttajat
ostavat ammattityön osaajilta.
Kehittämishankkeet ovat ehkä kaikkein vaikeimpia arvioitavia laadun kannalta. Niissä auttaa hankkeiden toteuttajien
kuuleminen ja avun tarjoaminen. Pyrimme synnyttämään luottamuksen niin että hankkeen toteuttajat ottavat yhteyttä.
Vuosiraportit ja maksatukset antavat lisävaloa mitä hankkeessa tehdään oikeasti ja mitä tuloksia voisi syntyä. Osalla
hankkeista on ohjausryhmä, joissa Kantria edustaa toiminnanjohtaja. Hankkeiden maksuhakemusten yhteydessä
hakijoiden kanssa keskustellaan. Jos hanke ei tunnu sujuvan pyydetään hakijoita käymään tai sitten kutsutaan itsemme
hankkeeseen.
Oman toiminnan laadun valvontaan on vuonna 2013 kiinnitetty erityistä huomiota ja nyt onkin valmistumassa
ensimmäinen laatukäsikirja Kantrille.

Analyysiä uusia haasteita toteuttavista hankkeista. Uudet haasteet ovat ohjelmaasiakirjassa kuvattu luvussa 5.3.5.
Kantri ei vuoden 2013 aikana rahoittanut uusia haasteita toteuttavia hankkeita.

e. Leader-ryhmän resurssien tilanne kuten talous, henkilökunta, osaamisen
kehittäminen.
Talouden tilanne ja maksuvalmius on edelleen säilynyt hyvällä tasolla, vaikkakin korkotason aleneminen vähentää
saatavia korkotuottoja. Henkilökunta on valmiina uudellekin kaudelle. Osaamiseen panostetaan ja pyritään
laadukkaaseen kumppanuuteen verkoston kanssa. Laatukoulutukseen osallistumisen tuloksena valmistuu laatukäsikirja
Kantrille, lisäksi tehdään kriisimappi; ” Nämä pitää tehdä ja näin pääset sisään !”
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f. Kuvaus aluekehittämisen yhteistyöverkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä
muiden toimijoiden kanssa
Merkittäviä ongelmia Kantrin omassa toiminnassa ei ole edelleenkään ollut. Ryhmän asema omassa seutukunnassa oli
vakaa. Rahoituksen kysyntä oli hyvää. Kaikkien rahoitusten kysyntä jatkui vilkkaana vaikka rahat loppuivat ja
hakijoita jouduttiin toppuuttelemaan. Erityisesti nuoriin kohdistuvia hankkeita puollettiin rahoitettavaksi kiitettävästi
Vuonna 2013 yhteistyö Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sujui hyvin. Hanke- ja yritystukien käsittely sujui
erinomaisesti sekä päätös- että maksamispuolella. Keskustelua kuntien kanssa ylläpidetään jatkuvasti. Kantri
osallistuu alueensa kehittämiseen osallistumalla seminaareihin, tapaamisiin, kuulemisiin, keskusteluihin, järjestämällä
itse tilaisuuksia ja ylläpitämällä johtokunnan alaisuudessa tarpeen mukaan työryhmiä. Vuonna 2013 merkille
pantavaa oli Kantrin edustuksen pyytäminen hyvin moniin erilaisiin foorumeihin seudun, maakunnan ja valtion
tasolla.

6. Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla
vuonna 2013
Ongelmana viime vuonna oli kauden loppumiseen sekä uuden ohjelmakauden alkamiseen liittyvät epävarmuudet.
Esimerkiksi; olisi ollut toivottavaa, että päätös yritystukien jatkokaudesta olisi tehty aikaisemmin, jolloin hakijat ja
rahoittajat olisivat olleet paremmin samalla viivalla.

7. Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla on silmiinpistävän vähän tietoa leader-toiminnasta, lieneekö syy
valtiontalouden leikkauksissa vai valitussa tiedotuslinjassa. Leaderin onnistuminen ja sen vastikkeellinen paikallinen
kehittäminen pitäisi olla ylpeilyn aihe. Mutta eihän maaseudun kehittämistäkään edes mainita MMM:n visiossa,
ainoastaan maa- ja biotalous.
Kaupunkileaderin valmistelu ja kaupunkien paikallinen kehittäminen jäi mitä ilmeisemmin muun aluekehittämisen ja
hallinnon vakiintuneiden valtarakenteiden puolustamisen jalkoihin, häviäjänä kaupunkien asukkaat ja kolmas sektori.
Tämä on erityinen pettymys meidän alueellamme.
Aikaisempien vuosien tapaan Maaseutuverkostoyksikkö onnistui toiminnassaan myös vuonna 2013 hyvin.

8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
KyläNyt
KyläNyt-leaderhanke päättyi 31.12.2013. Vuoden 2013 aikana hanke toimi Kangasalan, Pirkkalan, Tampereen ja
Nokian maaseutualueella sekä Ylöjärven maaseutualueella.

Hankkeen haasteet
Hankkeen toimintaympäristö on ollut laaja ja haastava. Yleisesti on havaittavissa, että yhdistyksissä resurssit kuluvat
aikalailla kokonaan oman kylän ja yhdistyksen asioiden pyörittämiseen, ja monella on vaikeuksia löytää niihinkään
riittävästi tekijöitä. Aika on myös kortilla, mikä rajoittaa usein innokkaampienkin aktiivien osallistumista
ylimääräisiin tilaisuuksiin tai töihin.
Hankkeen haasteena on ollut saada mukaan riittävästi yhteistyöyhdistyksiä, jotka maksavat hankkeelle
osallistumismaksua ja tekevät vastikkeetonta työtä. Vastikkeettomien töiden osalta omana haasteenaan on ollut niiden
hyväksyttävyys hankkeen maksatuksissa.
Haasteena on myös joillain alueilla saada väkeä mukaan kylien yhteistyöhön tähtääviin tilaisuuksiin. Sopivien ja
houkuttelevien aiheiden kehittely teematilaisuuksiin on myös vaatinut jatkuvaa ponnistelua.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Kokonaisuutena voidaan todeta hankkeen tavoitteiden toteutuneen hyvin, vaikka kaikkia toimenpiteitä ei
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suunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettukaan. Toisaalta tämä näkyi myös kokonaiskustannusten alittumisessa.
Onkin ymmärrettävää, että kun toiminnan lähtökohtana ovat kylien ja yhdistysten tarpeet ja toiveet, hankkeessa
tehtävä työ elää.
Ainoa tavoite, johon ei pystytty vastaamaan oli 7. KV-toiminnan edistäminen kylillä. Sille ei vain yksinkertaisesti
tunnu löytyvän kylätoiminnan piirissä tällä alueella kiinnostusta. Suuri syy tähän lienee se, että kansainväliselle
toiminnalle on niin paljon muita kanavia työn, opintojen ja muun harrastustoiminnan piirissä. Lisäksi, jos pelkästään
kylien yhteistyö kunnan tai seutukunnan alueella on vielä alkutekijöissään, lienee epärealistista odottaa suuria samojen
kylien kansainväliseltä verkostoitumiselta.
Paikoittain vaivaavasta aika- ja energiapulasta riippumatta kylät kyllä aktivoituvat kun jokin asia koetaan hyvin
tärkeäksi. Hyvä esimerkki tästä on jo reilun parin vuoden ajan seurattu hajarakentamisen hallinnan suunnittelu
Tampereen seudulla. Se on saanut hyvin monia ihmisiä liikkeelle ja kirjoittamaan, ja onpa hankkeissamme
järjestettyjen tilaisuuksien yleisöennätykset koettu juuri tämän aiheen tiimoilta pidetyissä tilaisuuksissa. Aiheen
ympärille syntynyt Kylien työryhmä on vakiintunut toimijaksi hankkeen aikana ja avustuksella, ja jatkaa toimintaansa
tästä eteenpäin Kantri ry:n alaisena Ympäristövastuisen asumisen työryhmänä.
Hankkeen aikana töitä on tehty seitsemän yhteistyöyhdistyksen kanssa. Nämä yhdistykset ovat hyödyntäneet
kyläkoordinaattorin apua erilaisiin tiedotukseen liittyviin asioihin, kotisivujen kehittämiseen, julkaisuihin, hanke- ja
kyläsuunnitteluun. Apu on ollut tarpeellista ja sitä on yhdistyksen osalta kiitelty.
Kylien yhteistyön voisi arvioida kehittyneen hankkeen myötävaikutuksesta, kun hanke on ollut järjestämässä tai
osallistumassa erilaisiin tapaamisiin. Naapurikylien parempi tuntemus ja sen myötä toivottavasti matalampi kynnys
yhteydenottoon asiassa kuin asiassa helpottaa varmasti osaltaan kylien toimintaa.
Teematilaisuuksien myötä yhdistysten puuhaihmiset ovat saaneet uutta tietoa eri asioista ja sitä kautta
yhdistysosaaminen on parantunut. Maalla asumiseen liittyvät tilaisuudet ovat tuoneet uusia näkökulmia vallalla
olevaan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja lisänneet mm. luottamushenkilöiden tietämystä asiasta. Osaltaan tämän
toivotaan auttavan maaseutua koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon myönteisesti.

9. Näkymiä vuoden 2014 toimintaan ja kehittämisehdotuksia ohjelmakauden 20142020 valmisteluun
Toiminta keskittyy hankkeiden tukemiseen niiden hakiessa maksatuksia ja muutoksia käynnissä oleviin ja päättyviin
hankkeisiinsa. Hankkeista kertynyttä tietoa jäsennellään ja taulukoidaan tulosten esiintuomiseksi ja leadertoimintatavan markkinoimiseksi.
Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnissä ja rahoitusta kyseleviä rauhoitellaan, kunnes saadaan selvyys uuden
ohjelmakauden alkamispäivästä. Strategian viimeistely tehdään kevään aikana. Kuntien viralliset päätökset
osallistumisesta ohjelman rahoitukseen varmistetaan kevään aikana. Vuoden aikana pyritään kouluttautumaan uuden
ohjelmakauden vaatimuksiin ja haasteisiin.

Uusi ohjelmakausi
Kantri tekee sääntöjensä mukaan paikallista kehittämistä Tampereen seutukunnassa. Tämä voi jatkossa tarkoittaa
myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 350.000 asukasta, joista maaseutualueella vähän runsas 100.000.
Asukastiheys on kaupunkialueet huomioiden kaksi ja puolikertainen koko Pirkanmaahan ja yli kuusinkertainen koko
Suomeen verrattuna. Toisaalta uusina alueina toiminta-alueeseen liittyvien Kurun alueen (asukastiheys kunnan
liittyessä Ylöjärveen 2009 alusta 3,4 as/km2) ja Kuhmalahden alueen (asukastiheys kunnan liittyessä Kangasalaan
2011 6,2 as/km2) luonnetta voi parhaiten kuvata harvaan asutuksi maaseuduksi. Kantrin alueeseen liittyy Pomoottorin
lopettamisen vuoksi myös Orivesi, joka on tyypiltään ydinmaaseutua.
Kantri valmistelee toimintaryhmätyötä koko alueellaan mukaan lukien kaupunkialueet ja pyrkii jatkossa käyttämään
maaseuturahoituksen lisäksi myös rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia. TEM:n ehdotuksen mukaan
rakennerahastojen paikalliskehittämistä tehtäisiin vain niillä alueilla, joilla ei ole maaseuturahoitusta. Vaikka tällaisia
onkin Kantrin alueella, rajaus on maaseuturahoituksen ja toisaalta rakennerahastojen avulla toteutettavien toimien
sisällön rajallisuus huomioon ottaen maaseudun ja aluekehittämisen kokonaisuuden kannalta huono.
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Asukkaiden ja muiden sidosryhmien kuulemisen perusteella merkittäviä sisällöllisiä muutostarpeita uuteen ohjelmaan
ei tullut esille. Kysymys on siis evoluutiosta eikä revoluutiosta. Ohjelman valmisteluun osallistui eri tilaisuuksissa
reilusti yli sata henkilöä ja se on voimakkaasti omaehtoinen ja alueen tarpeista lähtevä.
Kehittäminen ohjataan kolmen päätavoitteen tai toimintalinjan mukaan (suluissa tavoiteosuus rahoituksesta):
1. Ympäristövastuinen asuminen (20 %)
- rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta
- esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä
sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja
2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %)
- rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
- esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin
kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä
3. Paikallinen yrittäjyys (35 %)
- rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista
- erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia
Ohjelman läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.
Ohjelmalle tavoitellaan maaseuturahoituksen osalta maltillista kasvua, erityisesti ottaen huomioon alueen
laajenemisen. Kaupunki-leaderin mahdollinen osuus huomioidaan sitä koskevien päätöksien toteutuessa. Tavoitteena
on ohjelma, joka ei liian tiukasti sido alueen toimijoita. Kehittämistä pitää pystyä tekemään myös vuonna 2020
paikallislähtöisesti ja paikallisiin ideoihin perustuen. Erityisen tärkeää ohjelman ja alueen kehittämistavoitteiden
kannalta on paikalliskehittäjän roolin vahvistaminen ja hakijan kannalta nopeampi, helpompi ja ennustettavampi
hankeprosessi.
Kantri ry

Kari Kylkilahti
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Liite 1.
Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuonna 2013 puollettujen hankkeiden kautta ja
tähän mennessä koko ohjelmakaudella

Tavoite1.
Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Vuoden 2013 puolloista tavoitetta toteuttaa yksi hanke . Koko ohjelmakauden tulos on 37 hanketta; Julkisesta
rahoituksesta 19%.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien
suunnitelmien myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Vuoden 2013 puolloista yksikään hanke ei tuottanut omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Koko ohjelmakauden tulos
on 5 kylien maankäyttösuunnitelmaa.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut tyydyttävästi.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Vuonna 2013 tulos on 6 uutta ympäristönhoitosuunnitelmaa ja koko ohjelmakaudella toteuma 29 kpl.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.

Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai
toimintatapaa.
Vuonna 2013 tulos on 6 ja koko ohjelmakauden toteuma 30.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.

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 .
Vuonna 2013 tätä tavoitetta toteuttamaan on valittu 11 hanketta ja koko ohjelmakaudella 92. Julkisesta
rahoituksesta 58%
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä
luodaan uusia yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Vuoden 2013 tulos oli 11 kpl ja koko ohjelmakauden toteuma 64. Alueemme yhteisöt ovat merkittävässä määrin
ryhtyneet aivan uusiin toimiin luodakseen uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen
kunnissa usean toimijan yhteistyönä.
Voidaan sanoa että kaikissa kunnissa on organisoitu erialisia usean toimijan yhteistyön tuloksena toimivia
kohtaamispaikkoja/arjen turvaverkkotoimintoja.
- on syntynyt vesihuolto-osuuskuntia vastaamaan alueiden veden tarpeesta ja hoitamaan jätevesiä kestävällä tavalla
yhteisesti
- asukkaat eri kunnissa ovat heränneet ympäristön tilaan ja ovat teettäneet suunnitelmia vesistöjen hoidosta ja
ryhtyneet niihin
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-erilaiset yhteisöt, yhdistykset osuuskunnat, jakokunnat ja hoitokunnat ovat merkittävässä määrin ryhtyneet uusiin
yhteisiin toimiin ympäristön hyvinvoinnin ja yhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi
-vuonna 2013 erityisesti nuoriin kohdistuvia yhteisöllisiä toimintaverkkoja on luotu monen hankkeen voimalla
alueemme eri kunnissa
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.

Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Ainakin 23 hankkeessa osa hankkeen toteuttajista on alle 25 vuotiaita; talkoolaisina, asiantuntijoina, hankkeeseen
osallistujina, ilman nuoria hankkeet eivät toteutuisi.
-Vuonna 2013 valituista Leader-hankkeista kohdistui suoraan nuoriin viisi hanketta ja Vesilahteen valmistui
skeittipuisto joka vahvisti osaltaan vuoden 13valintoja.
Tällä mittarilla mitattuna tulos on välttävä.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Vuoden 2013 tulos on 7. Koko ohjelmakaudella toteumaksi paljastuu 74.
Hankkeissa hankkeiden vetäjiksi, kirjanpitäjiksi, talkoiden muonittajiksi, tiedottajiksi paljastuu nainen yhtä usein kuin
mieskin.
Suomi on melko tasa-arvoinen maa eikä täällä valita tehtäviin sukupuolen mukaan niin kuin arvelimmekin tätä
mittaria luodessamme. Meillä tehtävään valitaan se joka osaa ja haluaa.
Hankkeissa talkoisiin osallistuu perhekuntia ja vaikka paikalla olisikin vain mies osallistuu kotona oleva vaimo
hankkeeseen tekemällä yksin kotityöt tuona aikana. Niinpä voisi sanoa että talkootyöt tuplaantuvat esitettyihin
lukuihin todellisuudessa eikä niitä talkoita mitata millään mittarilla.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4
muuta ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Ylöjärven kaupungin toteutti Samassa veneessä yhdessä eteenpäin hankkeen jossa kaupungin kyläyhdistyksillä oli
mahdollisuus lähteä Ylöjärven ystävyyskunnan Sakun kyliin Viroon. Osallistujia oli kymmeneltä eri kylältä. Syntyykö
siitä ystävyyskyliä on tulevaisuuden asia, mutta siemen on kylvetty! Viimeisenä hankkeena puollettiin Kansainvälinen
hanke. Kangasalan matkailurengas ry osallistuu kansainväliseen matkailunkehittämishankkeeseen.
Toteuma koko kautta ajatellen on ystävyyskylä-periaatteella toteutunut yhden kaupunkimme maaseutualueen kaikkien
kylien mahdollisuus osallistua ja kymmenen on osallistunut ja ne ovat kaikki olleet ruohonjuuritason toimijoita sekä
yksi kansainvälinen hanke joka koskettaa taas Kangasalan kunnan koko matkailuelinkeinon kehittämistä.
Voisi sanoa että tavoite on saavutettu, mutta eri tavalla kuin mitä ohjelmaa kirjoitettaessa arveltiin; Yhden
kylän kansainvälistyminen tapahtuu osana muuta yhteistyötä tai kokonaisuutta.
Kansainvälisyys näkyy tällä alueella ihmisten arjessa, moni toimija on kansainvälisessä yrityksessä päivätyössä.

Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin
paikallisten raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja
sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Vuonna 2013 tätä tavoitetta toteuttamaan valittiin 10 toimenpidettä ja koko ohjelmakauden luvuksi tulee 47.
Julkisesta rahoituksesta 23 %. Tavoite toteutuu hyvin.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
Vuonna 2013 tulos on 3 kpl josta voi sanoa että olemme mukana tukemassa uutta yritystä, mutta ei voi sanoa
että yritys syntyy tuella. Koko kaudella olemme saaneet olla tukemassa 18 alkavaa yritystä sen alkumetreillä.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut hyvin.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Vuoden 2013 tulos on 12 kpl. On suureellisesti sanottu, että tuella syntyy uusi työpaikka, mutta Kantri on
voinut olla mukana tukemassa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Koko ohjelmakauden
aikana toteumaksi tullee 44-66 kpl uusien työpaikkojen osalta.
Kehittämistyöhön on syntynyt kaksi työpaikkaa Kantrin toimistolle toimintarahalla.
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Kyläsihteerien tai vastaavien työtä on tehty lähes koko ohjelmakauden ajan kaikissa aleemme seitsemässä
kunnassa. Työtä ovat tehneet neljä eri naista.
.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
Vuonna 2013 saadun yritystuen ansiosta on ollut hyötyä kolmelle yrityksen jatkajalle. Kaikkiaan toteuma
neljä.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut välttävästi.

Kantrin valitsemat painopisteet kattavat ihmisen elämänpiirin.
Painopisteistä muodostuu kokonaisuus:
Yksi painopiste sisältää asumisen fyysiset puitteet
Toinen sosiaaliset ja yhteisölliset
Kolmas paikallislähtöisen palveluiden ja tuotteiden tuotannon

Miten toimeenpano on pystynyt vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin??
Asumisen fyysiset puitteet
Asumisen mahdollisuuksien kartoittamista on tuettu omaehtoisilla kyläkaavoilla, joissa Tampereen yliopiston
osaaminen on ollut avainasemassa.
Uusi ympäristövastuisen asumisen työryhmä on perustettu Kantrin johtokunnan alaisuuteen edunvalvontaan Kantrin
alueelle. Ryhmässä on edustettuna kaikki alueen kunnat, lisäksi on asiantuntijoita.
Turvallisuutta on tehostettu Kylävaloilla muutamilla kulmakunnilla lasten kouluteillä ja kuntoilureiteillä.
Tietoa asumiseen läheisesti liittyvästä lähienergiasta on jaettu monessa hankkeessa aina energiapuun talteenotosta
lämpökaivoihin ja aurinkoenergiaan. Toimenpiteisiin on ryhdytty todella monella kylätalolla kun niiden eristyksiä on
parannettu ja lämmitysmuotoja vaihdettu ympäristöystävällisimpiin muotoihin.
Vesistöjen hoito on aivan omaa luokkaansa; mieletön määrä ympäristöhankkeita on työn alla tai toteutuksessa eikä
panokset ole aivan pienet. Toimijoiden kärsivällisyys on ollut todella koetteilla kun erilaisten lupien saaminen kestää
ja kestää ja hinta on huikea eikä siitä voi saada minkäänlaista tukea.
Kaikesta huolimatta sellaistenkin vesistöjen hoidon suunnittelu on aloitettu jotka jo oli luultu menetetyiksi . Osassa
ollaan jo toimimassa kaivurein ja kuormurein. Enää ei vain niitetä kaislaa pikkujärvestä.
Tämä toiminta on aktiivista alueellamme ja se on ollut sitä heti kantrin toiminnan alusta alkaen. Johtuneenko siitä että
vesistöt ovat asukkaiden asujaimistossa aivan nenän alla.
Ohjelma on siis toteutunut yli odotusten, kiitettävästi.
Asumisen sosiaaliset ja yhteisölliset puitteet
Yhteisölliset hankkeet ovat olleet suurin tuensaajien ryhmä meneillään olevalla ohjelmakaudelle. Täällä ihmiset
haluavat tehdä ja olla yhdessä, päättää yhdessä mitä tehdään ja tarttua toimeen.
Useita erilaisia harrastusmahdollisuuksia on tuettu tämä nimikkeen alla. Alueelle on rakennettu uusia ja korjattu
vanhoja kohteita kaikkien toimijoiden iloksi ja hyödyksi. Monitoimiratoja, ampumaratoja on kunnostettu
ympäristövastuisiksi, melontareittejä monen toimijan yhteistyönä, jalkapallokenttiä, uimarantoja,
veneenlaskupaikkoja, lahtivajoja, monitoimipuistoja, ulkokuntoiluratoja, skeittipuistoja, frisbeegolfratoja, yhteisten
alueiden suunnittelua, teatterirakennuksia, näyttämöitä, nuorten bänditiloja ja -taitoja, teattereiden katsomoita,
koirakenttiä, kuntopolkuja, kulttuuritapahtumia, kylätoimintaa, yhteistoimintaa, kyläkirpparisuunnistusta jne.
Näissä hankkeissa toteuma suhteessa päätökseen on ylittynyt joko talkoiden tai muiden kustannusten osalta. Siis
kiitettävä suoritus kaikin puolin. Lisäksi voi sanoa että tilastoissa näkyy näiden toimien osalta että tavoite ja toteuma
ei paljon toisistaan poikkea.

Paikallislähtöiset palvelut ja tuotteet
Kuka olisi uskonut että vanhasta navetasta tulee suklaatehdas, tai että Kangasalla on kansainvälinen yritys jonka
nuoret toimijat ovat huippuja alallaan ja jaksavat uskoa tuotekehittelyyn. Paikallisia yrityksiä jotka tuottavat erilaisia
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palveluja on tuettu koko ohjelmakauden. Niinpä olemme saaneet olla mukana tuottamassa alueelle pitopalvelua,
ruokapalvelua, koneteknillisiä palveluita, sähköpalveluja, hinauspalveluita, toimistopalveluja, tilienhoitoa, tienhoitoa,
muotoilupalveluja ja suunnittelua, lemmikkieläinten koulutusta, yritysten verkottumista, ravintolapalveluja,
matkailupalveluja, eläintenhoitopalveluja, lähienergiapalveluja aina klapeista ja hakkeesta itseensä metsänhoitoon
eikä vapaa-ajantoimijoiden tarpeitakaan ole unohdettu.
Eräänä merkillisenä kuriositeettinä voi sanoa, että elinkeinojen kehittämishankkeeseen osuneiden toimijoiden osalta
toteutusta ei ole pystytty suorittamaan suunnitelman mukaisesti vaan hankkeet ovat alittuneet 22 % aiotusta. Onneksi
näitä hankkeita ei ollut kuin viisi.
Kaiken kaikkiaan Kantrin ohjelma Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta kaukana ” on toteutunut ja pahimmat
uhkakuvat torjuttu toistaiseksi .Alueen asukkaat ovat ottaneet leaderin omakseen ja luottavat sen jatkuvuuteen ja
tasoon.

