Kantrin kyläaktivaattori
Hankesuunnitelma
Tiivistelmä
Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa,
maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta on Kantrin toiminta-alueesta
Leader –rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen toiminta-aika
on 1.1.2016 – 30.6.2018, mutta siihen haetaan 24 kk resursseja.
Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi
yhteistyökumppaneina voivat olla urheilu- ja nuorisoseurat, osakaskunnat ja epäviralliset
yhteisöt. Hankkeen tavoitteina on kylien aktivointi; tiedottamisen parantuminen, eritoten
sähköisen viestinnän lisääminen ja hallinta, yhdistysosaamisen terävöittäminen, kestävän
kylätoiminnan edistäminen, kylien yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen, kyläläisten
yhteisten tilojen käytön monipuolistuminen, kansainvälistymisen mahdollisuuksien
avautuminen esim. kotouttamisen kautta.
Tavoitteisiin pyritään avustamalla kylien omissa kehittämistoimenpiteissä (suunnitelmat,
neuvonta ym.), järjestämällä erilaisia tilaisuuksia (seminaarit, yhteistyöpalaverit, tapaamiset
jne.), levittämällä tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. tiedottamisasioista, uusien mahdollisuuksien
avaamisella. Hankkeen tuloksena kylät toimivat aktiivisesti, avoimesti ja laadukkaasti, niiden
yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolisempaa. Ne tarttuvat uusiin
mahdollisuuksiin pelotta ja osaavat hakea rahoitusta eri rahastoista ja eri lähteistä.
Hankkeen numero on 17373.
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Kylä Aktivaattori

2016–2017

1. Hankkeen hakija
Kantri ry
PL 42, 33820 Tampere
toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti puh. 040 707 1470
kari.kylkilahti@kantriry.fi
Hanketta haetaan rahoitettavaksi Kantrin omasta kehyksestä.
2. Taustaa
Kantri ry toteutti kaksi kyläasiamieshanketta edellisellä ohjelmakaudella; KaPiTaNo- hankkeen
vuosina 2009-2011 neljän kunnan alueella (Kangasala, Pirkkala, Tampere, Nokia) Tampereen
seutukunnassa ja KyläNyt –hankkeen vuosina 2011-2013, edellisten kuntien lisäksi myös Ylöjärvellä.
Kantrin muiden kuntien kyläasiamiespalvelut toteutuivat muiden hakemien hankkeiden avulla.
Näin toimien Kantrin toimialueen kylätoimijat saivat haluamiaan kyläasiamiespalveluita ja kylien
kehittämistyötä paikallisemmin, maakunnallisen kyläasiamiestoiminnan lisäksi.
Kantrin toteuttamat kyläasiamieshankkeet ovat mahdollistaneet kylien sisäinen kehittymisen sekä
yhteistyön edistymisen paitsi kylien välillä myös kaupungin/kunnan suuntaan. Koska kyseessä oli
ensimmäiset ns. seutukunnalliset kyläasiamieshankkeet, tosin toteutettuna pilottialueella, vei oman
aikansa, että kyläasiamies pääsi ihmisten tietoisuuteen ja yhdistykset tiedostivat asian. Hankkeiden
edetessä kysyntä kuitenkin lisääntyi ja tarve monenlaiseen kyläasioiden hoitoon kasvoi.
Kylät tarvitsivat osaavan yhteisen henkilön työrukkaseksi kylätöihin. Tavoitteena olisi koko Kantrin
alueen kyläaktivaattorit. Tavoitteena olisi, että 25 % työajalla toimiva aktivaattori olisi sama henkilö
joka palkataan toimintaryhmien yhteisen tiedottajan tehtävään. Näin hän voisi toimia yhteistyössä
toisen aktivaattorin kanssa tämän hankkeen lukuun ja saisi kokopäiväisen työn.
Alue on laaja, joten alueelle mahtuu myös kuntien omia kyläsihteereitä ja toimijoita. Yhteiskunnan
muutokset asettavat uusia vaatimuksia myös kylille ja varsinkin kylille, joiden palvelut ovat
karkaamassa entistä kauemmaksi.
3. Ohjelmanmukaisuus
Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 Maaseudun
palvelujen kehittäminen M07.
Kantri ry:n omaa Leader-strategiaa Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä painopistettä
2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso 45 %
Jonka tavoite on: Kantrin alueen yhteisöt ovat aikaisempaa yhteisöllisempiä ja ottavat
toiminnassaan huomioon myös erityisryhmät. Kansain- ja alueidenvälinen
kanssakäyminen ja yhteistyö on vakiintunutta. Naiset ja nuoret osallistuvat hankkeisiin
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aktiivisesti. Paikallinen kulttuuri on merkittävä osa alueen vetovoimaa.
- 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
4. Kohderyhmä
Hankkeen toimialue on Kantrin Leader- maaseutualue; Kangasalan, Tampereen, Lempäälän, Nokian,
Pirkkalan, Oriveden, Vesilahden ja Ylöjärven maaseutualueet. Alue on kaupunginläheistä maaseutua,
jolla on yhteensä 103500 asukasta. Kohderyhmänä ovat kaikki maaseutualueiden yhteisöt;
kyläyhdistykset, kylien muut toimijat (maa- ja kotitalousseurat, urheiluseurat, 4H, osakaskunnat ym.)
ovat hankkeen potentiaalisia yhteistyötahoja.
5. Tavoitteet
a. kestävän kylätoiminnan edistäminen - nuorista voimaa ja kestävyyttä
b. sähköisen tiedottamisen parantuminen ja osaamisen lisääminen
c. yhdistystoiminnan kirkastaminen ja käytänteet ajanmukaisiksi
d. kylien yhteistyön vahvistaminen
e. kylien vaikutuksen lisääminen kunnassa/kaupungissa
f. kylän tilojen kehittämisen avustaminen
g. kansainvälistymisen mahdollistaminen eri tavoin
h. eri rahoituslähteiden käytön edistäminen
6. Toimenpiteet
a. Kylien sisäinen kehittäminen kylien tarpeiden mukaisesti
aktivaattori/-t kutsuttaa itsensä jokaiseen alueemme kylään hankkeen aikana
- apu kylien suunnitelmien tekemiseen ja rahoituksen hakuun (esim. hanke-,
tiedotus-, maisema , infra suunnitelmat, Esr- ja Eakr-hankkeet). Aktivaattorit eivät
kuitenkaan tee Kantrin toimintarahan kanssa päällekkäistä työtä
- apu kyläkyselyihin ja niiden sähköistämiseen
- apu kyläsuunnitelmiin ja niiden päivityksiin; sähköiset, esite- ja taulukkomalliset
suunnitelmat ja niiden käyttöönotto ja kehittäminen
- neuvontaa eri aihealueittain (esim. yhdistyskäytännöt, kestävä kehitys, sosiaalinen
media, sääntöjen päivittäminen, muilta oppiminen, kotouttaminen)
- avustaminen sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median hyödyntämisessä
- avustaminen kylien tilaisuuksien ja palvelujen järjestämisessä
- kylien opastaminen ja kannustaminen kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi
kotouttamiseen ja leader-rahoitteiseen kv-hanketoimintaan
- avustaminen muissa kylien tarpeiden mukaisissa kehittämisasioissa
b. Tiedotus
- kylien tiedotuksen arviointi ja sparraus
- kylien facebookit; kenelle, miksi ja miten
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-

voidaan perustaa tarvittaessa yhteinen kyläblogi, jossa nopealla aikataululla
kommentoidaan ja käsitellään ajankohtaisia asioita
kyläaktivaattorit toimivat kaikenlaisen kyliä hyödyttävän tiedon välittäjinä ja
osaajina
kylien sähköisennäkyvyyden ja osaamisen parantaminen

c. Tilaisuudet
- kylien yhteistyötilaisuudet 2 kertaa vuodessa per kunta
- lisäksi seutukunnallinen isompi kyläfoorumi kerran vuodessa, mahdollisesti
yhteistyössä muiden kylätoimijoiden kanssa
- kylien ja yhdistysten tilaisuuksiin osallistuminen sekä hankkeesta ja
yhteistyömahdollisuuksista tiedottaminen
- alueemme jokaisessa kylässä käynti kutsuttuna tilaisuuteen tms.
- neuvonta-ja koulutustilaisuudet, seminaarit ja teemapäivät (aiheina esim. kylien
näkyvyys, kestävät kehityksen kylät, sosiaalinen media jne.) 2-3 kertaa vuodessa
7. Toteutusaika
Hankeaika 1.1.2016–30.6.2018. Hankkeen varsinainen toiminta päättyisi suunnitelman mukaan 2017
loppuun.
Kyläaktivaattorit aloittavat työt 1.1.2016.
8. Resurssit
Hankkeeseen palkataan kaksi kyläaktivaattoria, yksi kokoaikainen ja toinen 25 % työajalla 24 kk ajaksi
(ts. mahdolliseen Pirkanmaan tiedotushankkeeseen valittavan henkilön lopputyöaika. Mikäli tämä
hanke ei toteudu, tehdään muutoshakemus ja haetaan vain 100 % työaikaa), jotka pääasiallisesti
hoitavat hankkeen käytännön työt ja vastaavat toimenpiteiden toteuttamisesta. Hanke saa Kantrin
henkilöstön tukea tarvittaessa, ja johtokunta ohjaa hanketta. Hankkeelle ei esitetä virallista
ohjausryhmää.
Kantrilla on riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen.
Yhteistyötahoja hankkeelle ovat maaseutualueiden yhdistykset ja yhteisöt, alueen kunnat ja
kaupungit, seurakunnat sekä muut maaseututoimijat, mm. Pirkan Kylät, 4H, SPR.

9. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 143.200 € (liitteenä tarkempi budjetti). Julkista tukea haetaan
100 % kokonaiskustannuksista.
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10. Tiedotus
Kyläaktivaattorit tekevät hankkeelle oman esitteen tilaisuuksissa ym. jaettavaksi. Lisäksi hankkeelle
tehdään omat internetsivut ja facebook sekä myös tarvittaessa muut mahdolliset sosiaalisen median
elementit. Lisäksi sähköpostia hyödynnetään mahdollisimman paljon. Hankkeessa tehdään myös
tiedote 1-2 kertaa vuodessa, ja muun Kantrin tiedotuksen yhteydessä kerrotaan hankeen
etenemisestä. Hankkeesta tiedotetaan paikallislehdissä ym. mahdollisuuksien mukaan. Tiedotusta
tehdään myös eri tilaisuuksissa, joihin kyläaktivaattorit osallistuvat ja joita he järjestävät.
Kylien omiin lehtiin ja tiedotteisiin ostetaan palstatilaa hankkeen kuulumisille.

