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Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 – 2013
Yhteenveto
Uuden ohjelmakauden kolmas toteutus vuosi painottui teemahakujen ympärille. Ympäristö- ja yhteisöllisistä
investointihankkeista sekä nuoriso- ja kansainvälisistä hankkeista järjestettiin vuoden 2009 aikana kaksi teemahakua.
Ensimmäiset hakuajat ajoittuivat maalis- huhtikuulle ja toiset loka- marraskuulle. Vuoden alkupuoliskolla Kantriin
leimattiin saapuneeksi 11 hakemusta, joista kahdeksan kuului teemahakuun. Loppuvuoden teemahakuihin saapui
yhdeksän hakemusta. Kaikkiaan Kantriin saapuneista 25 hankehakemuksesta yli puolet kuului teemahakuihin.
Kantri ry:n yhdistyksen ja kaikkien sen toteuttamien ohjelmien yhtenä punaisena lankana on ollut jo kolmetoista
vuotta ympäristövastuinen asuminen ja siinä yhtenä teemana mahdollisuus omaehtoiseen ”jokamiehen”
vesiensuojeluun. Niinpä keväällä 2009 5.2. Kantri ry järjesti Jokamiehen vesienhuolto tapahtuman ja hankki sinne
osaavat luennoitsijat. Osallistujia olikin lähes 40, joista monet olivat erilaisten pienten ympäristönhoito yhdistysten
edustajia. Heidän yhteisenä tavoitteenaan on ollut kartoittaa mahdollisuuksia joilla voi huolehtia omista lähivesistään
yhteistyössä viranomaisten, niin kunnan kuin ympäristökeskustenkin kanssa.
Vuonna 2009 Kantriin saapui 25 Leader–hanketukihakemusta. Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa
johtokunnan kokouksissaan. Hankehakemuksista puollon sai 17, neljä hylättiin, yksi jäi pöydälle lisäselvityksiä
varten ja 3 hanketta ei ollut vielä valmiita käsittelyyn. Ohjelmakausi siis jatkui tasaisena, joskin jonkinlaista
epäröintiä oli havaittavissa, varsinkin alueiden välisten hankkeiden kohdalla, joista ensimmäiset saivat päätöksensä
vasta vuonna 2009 jolloin niistä osa jo päättyikin. Rahan menekki Kantrin alueella vastasi kutakuinkin tarjontaa.
Niinpä ainoastaan 26 154,87 euroa eu- rahaa koko Kantrin tähän asti saamasta kehyksestä oli sitomatta vuoden 2009
lopussa, mikä sekin sidottiin vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa hankkeisiin, jotka olivat tulleet vireille
vuoden 2009 puolella.
Johtokunnan v. 2008 tekemiä linjauksia rahoituksen jakamisesta jatkettiin myös vuonna 2009, esimerkiksi
investointihankkeiden julkisen tuen määrä pidettiin enintään 60 000 euroa hankkeelta.
Ohjelmakauden alun vilkkaan kysynnän vuoksi oli jo vuonna 2008 hankepuolloilla sidottu vuoden 2009 julkisen
rahan kehystä 161 188,24 euron edestä, niinpä vuonna 2009 julkisen rahan kehystä sidottiin ainoastaan 381 917,62
eurolla. Vuonna 2009 puollettuihin yritystukiin ja hankkeisiin on luvassa 323 572,10 euroa yksityistä rahoitusta.
Kaikkiaan vuosina 2007 - 2009 Kantrin saamasta kehyksestä oli vuoden 2009 lopulla sitomatta eu-rahaa 26 154,87
euroa, valtion rahaa 50 307,95 euroa ja vastaavasti kuntarahaa oli sidottu yli 17545,91 euroa. Yksityistä rahoitus oli
sidottu yli tavoitteen 25 747,10 euroa.
Vuonna 2009 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
413

Hankkeet kpl
17

Julkinen rahoitus yhteensä
381 917,62 euroa

Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat omat kotisivut www.kantriry.fi, omat tiedotteet, teema-haut, oma esite,
Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen Kyläkapulalehti, nuorisolle kohdennettu tiedotus,
kuntakierrokset kaikissa alueen kunnissa, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin puhujina ja artikkelit alueen lehdissä.
Kaikkiaan eri tiedotustilaisuuksissa oli ainakin kaksi tuhatta henkilöä. Yhteistyö seutukunnassa, uusien toimijoiden
parissa, uusin tavoin ja Pirkanmaalla ns. vanhojen toimijoiden kesken oli vilkasta.
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 10.10.2008, hakemus jätettiin jo syyskuussa 2007. Vuonna 2008 Kantri haki
ennakkoa ja maksatuksen vuoden 2007 kuluista. Maksatus vuodesta 2007 saatiin vuonna 2009, haettu ennakko
saatiin vuodelle 2009 ja kummastakin maksatushakemuksesta saatiin päätökset vuoden 2009 aikana. Vuonna 2009
haimme maksatusta alkuvuoden kuluista elokuun loppuun mennessä ja siitä saimme myös maksatuspäätöksen
vuonna 2009. Toimintarahan suhteen pääsimme siis vihdoinkin tilanteeseen, jossa voimme toimia ns.
normaalirytmillä.
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Yhdistyksen muu toiminta
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 466. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 428; naisia 202, miehiä
226 ja nuoria 40, yhteisöjäseniä 40 joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 11. Jäsenmäärä
nousi lievästi. Vuosikokous 31.3.2008 hyväksyi sääntömuutoksen.
Yhdistys sai patentti- ja rekisterihallitukselta päätöksen sääntömuutoksesta 6.11.2008, joten keväällä
2009 valittiin johtokunnan jäsenille varajäsenet, ja samalla mahdollinen tiedon levitys Kantri ry:n
toiminnasta laajeni johtokunnan osalta 100 %.
KaPiTaNo –hanke
Kantri ry haki Pirkanmaan TE- keskukselta tukea KaPiTaNo -hankkeelle, joka edesauttaa Nokian, Pirkkalan,
Kangasalan ja Tampereen kylien toimijoiden uudenlaista omaehtoista kehittämistyötä, kylien tarpeiden mukaisesti
ohjautuen. KaPiTaNo- hankkeen kuntarahoitukseen käytetään edelliseltä ohjelmakaudelta säästyneitä kuntarahoja
kuntien suostumuksella.
Hankkeen kaksi päätavoitetta ovat:
 Kylien välisen yhteistyön kehittämiseen
 Kylien sisäinen kehittäminen

Nuorisosuunnitelma -hanke
Kantri haki omasta Leader –kehyksestään Nuorisosuunnitelma hanketta vuonna 2008 ja sai siitä päätöksen
12.3.2009. Hankkeen edellisen vuoden kuluista haettiin maksatus 12.5.2009 ja päätös siitä saatiin 2.10.2009.
Hankkeen tavoitteena on
 edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen
 antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja vastaavien koostamiseen
Vuonna 2009 Nuorisosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunta päätti loppuvuonna 2009 palkata
hankkeeseen työntekijän, jonka tehtävänä on vuoden 2010 alkupuoliskolla selvittää mahdollisuus perustaa Kantrin
johtokunnan alaisuuteen nuorisotoimikunta, joka voi osallistua nuorisoon kohdistuvien hankkeiden arviointiin ja
uuden ohjelmakauden ohjelman työstämiseen tai jopa Kantrin ”Nuorten Ykkösmaaseudun kehittämisohjelman ”
aikaan saattamiseen. Nuorisotoimikunnassa on tavoitteena olla edustaja joka kunnasta Kantrin ohjelma-alueelta.
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Raportti
A. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristösuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin myös vuonna 2009.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla.
Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on
kahdentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin kolmesataaviisikymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2009 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 ainakin vielä riittänyt Kantrin tarjontaan.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2009 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Onnistumista kuvaa myös se, että rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin lähes
kokonaisuudessaan. Onnistumista osoittaa myös Kantrin hallinnoiman KaPiTaNo –hankeen toiminta. Hankkeeseen
palkattu kyläasiamies on toiminut monella eri kylällä ja hänelle on annettu mahdollisuus auttaa yhdistyksiä hyvin
erilaisissa asioissa, nimenomaan tarpeensa tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen. Kantrin
alueella toimii maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai vastaavaa joista Kantrin palkkaama
kyläasiamies toimii lähinnä neljän kunnan alueella Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Nokia. Ylöjärvellä toimii
Kantrin rahoittamassa hankkeessa aivan oma kyläsihteeri, mutta hän on aloittanut työnsä vasta 2010 tammikuussa.
Vesilahden ja Lempäälän alueella on toiminut oma kyläluotsinsa Kyläverkkohankkeen tavoitteiden mukaisesti jo
vuodesta 2007 alkaen myös Kantrin rahoittamana.

B.

Toteutus

Kantri ry on tavoitteidensa toteuttamiseksi toiminut paikallisena Leader- toimintaryhmänä. Sen toiminta on
rahoitettu Kantri ry:n toimintarahahankkeella.

Toimintarahahankkeen raportti
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 10.10.2008, hakemus jätettiin jo syyskuussa 2007. Vuonna 2008 Kantri haki
ennakkoa ja maksatuksen vuoden 2007 kuluista. Maksatus vuodesta 2007 saatiin vuonna 2009, haettu ennakko
saatiin vuodelle 2009 ja kummastakin hakemuksesta saatiin päätökset vuoden 2009 aikana. Vuonna 2009 haimme
maksatuksen alkuvuoden kuluista elokuun loppuun mennessä ja siitä saimme myös maksatuspäätöksen vuonna 2009.
Toimintarahan suhteen pääsimme vihdoinkin tilanteeseen, jossa voimme toimia ns. normaalirytmillä.
1. Toteuttajan nimi: Kantri ry
2. Toimintarahan nimi ja numero; Kantri ry:n toimintaraha; N:ro 1850

3. Yhteenveto toiminnasta
Kantri ry on toiminut vuonna 2009 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 koko vuoden
2009 kehyksensä lähes kokonaan.
Toimintarahan osalta Kantri ry sai vuonna 2009 kaikkiaan kolme maksatusta. Ensimmäisen maksatuksen vuoden
2008 kuluista, toisena maksatuksena ennakon vuodelle 2009 ja kolmantena maksatuksen vuoden 2009 kuluista ajalta
tammi- elokuu. Toimintarahan osalta tilanne oli siis hyvä. Toimintarahan kuntarahoitus oli etupainotteinen, ja sen
Kantri sai käyttöönsä vuoden 2009 alussa.
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4. Raportti
Maa- ja metsätalousministeriön valitsemana toimivaltaisena toimintaryhmänä Kantri ry on sopimuksen mukaisesti
järjestänyt taloutensa ja hallintonsa niin, että se on voinut toimia uuden 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 TEkeskukseen
- toiminut yhteistyössä alueensa asukkaiden, kuntien, seutukunnan, maakunnan ja koko Suomen muiden
maaseudunkehittäjien kanssa monin eri tavoin
- aloittanut kansainvälisten ja alueiden välisten suhteiden solmimisen
Kaikissa toimissaan Kantri ry on pyrkinyt toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti, ja noudattamaan hyvää
yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa.

4.1. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n tavoitteena on parantaa asukkaidensa henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen suhteellisen hyvin vuonna 2009. Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen
toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on kahdentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut
noin kolmesataaviisikymmentä maaseudun kehittämishanketta.
Vuonna 2009 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 vilkasta mutta tarjota on riittänyt. Yli 60 %
kehittämissuunnitelman toteuttajista on uusia toimijoita. Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2009
ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen sekä
verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksessa. Kantri ry kokee onnistuneensa lamasta huolimatta.
Rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin lähes kokonaan.
a. 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.
b. Kantrin toimintarahan tavoitteet
Kantri ry:n toimintarahan avulla pannaan täytäntöön eli toteutetaan Kantri ry:n Ykkösmaaseudun
kehittämissuunnitelma vv. 2007-2013 Asukkaan maaseutu:” Lähellä mutta kaukana.”
Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan kolme tavoitetta:
A. Ympäristövastuinen asuminen
Tavoite 1. : 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.
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B. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Tavoite 2.: 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
Tavoite 3: 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.
Mainittakoon, että toukokuussa 2009 Kantri toimitti maa- ja metsätalousministeriölle kehittämisohjelmansa
päivityksen. Siinä korjattiin tavoitteet vastaamaan toteutunutta kehyksen kokoa. Ministeriö ilmoitti hyväksyvänsä
päivityksen joulukuussa 2009.

4.2. Toteutus
c. Toimenpiteet
Kantrin toimisto on Ahlmanin oppilaitoksen tiloissa osoitteessa Hallilantie 24, oppilaitoksen päärakennuksessa..
Kantrilla on ollut käytössään kolme huonetta ja erillinen arkisto. Vuonna 2009 tiloista oli toimintarahahankkeen
käytössä alkuvuoden 1.1.- 31.5.2009 kaikki tilat ja kesäkuusta vuoden loppuun kaksi kolmannesta tiloista.
Kantri ry:n toimisto oli vuonna 2009 auki seuraavasti: tiistaista perjantaihin klo 8.30-11.00 ja 12.00-16.00, paitsi
heinäkuussa tiistaista torstaihin klo 8.30-11.00 ja 12.00-16.00. Toimiston henkilökunnan ollessa poissa ovi pielessä
oleva postilaatikko toimi hankehakemusten vastaanottopisteenä. Kesäloman ajan Kantrin posti kirjattiin saapuneeksi
(saapumispäivän merkintä) Kantrin KaPiTaNo -hankkeen työntekijän kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen nojalla.
Vuonna 2009 Kantriin saapui 25 Leader – hanketukihakemusta.
Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan uusia hankkeita ja puolsi 17 hanketta rahoitettavaksi
kehyksestään. Vuosittainen kehys sidottiin lähes kokonaan. Koko ohjelmakauden keskimääräisen laskennallisen
kehyksen mukaan arvioituna hanketoiminta Kantrin alueella on sujunut edelleen reippaasti. Yhteistyö eri toimijoiden
kesken on myös syventynyt ja tästä näkökulmasta katsottuna ohjelmakausi etenee hyvin.
Kaiken kaikkiaan vuoden loppuun mennessä hakemuksia oli ohjelmakauden aikana tullut 68. Näistä peruutettuja oli
12 ja hylättyjä 16. Vielä valmistelussa on neljä, vireillä hankepäätöstä odottamassa 12, käynnissä 24 ja jo
päättyneenä 12.
Alueidenvälisiin hankkeisiin koko ohjelmakaudelle varatusta julkisesta rahoituksesta 319 525 euroa on jo nyt,
ohjelmakauden kolmantena vuotena, sidottu 75 %. Kantrin alueiden välisistä viidestä hankkeesta neljä on Kantrin
kehyksessä ja ohjauksessa. Hankkeista kaksi on jo päättynyt. Kantri ry:n alueiden välisiin hankkeisiin sidottu
rahoitus on kaikkiaan julkisen rahoituksen osalta 326 419,20 euroa josta eu- rahoituksen osuus on 146 888,64 euroa,
valtion rahoitus 99 246,72 euroa ja kuntien rahoitusosuus 80 283,84 euroa josta kuntien ylimääräistä rahoitusta on 15
000,00 euroa. Kaikkiaan hankkeisiin on sidottu yksityinen rahoitus mukaan lukien 354 300,00 euroa.
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Kantri ry:n on sitonut omaa kehystään ko. hankkeisiin seuraavasti: julkista rahaa yhteensä 214 370,80 eu-rahaa 97
022,16 euroa, valtion rahaa 57 750,08 euroa, kuntarahaa 41 749,56 euroa, muuta julkista rahaa 4 263,00 euroa ja
yksityistä rahaa 11 667,20 euroa kaikkiaan hankkeisiin on sidottu 226 038,00 euroa.
Vuonna 2009 TE- keskus teki päätöksiä Kantrin puoltamille hankkeille seuraavasti:
Vuonna 2007 puolletuista hankkeista viimeinen sai päätöksen vuonna 2009, tämä oli alueiden välinen hanke.
Päätöksen sai myös kaksikymmentä vuonna 2008 puollettua hanketta ja kuusi vuonna 2009 puollettua hanketta.
Hakijat ovat joutuneet hakemaan muutosta hankkeilleen merkittävän määrän.
Kantri ry maksoi kaikille päätöksen saaneille hankkeille hakemuksesta kuntarahan ennakkoa 80 % päätöksen
kuntarahamäärästä. Moni hakijoista onkin todennut kuntarahan ennakon saamisen hankkeen etenemistä tukevaksi ja
päätöksen uskottavuutta vahvistavaksi toimenpiteeksi. Vasta rahaa saatuaan hakijat uskovat järjestelmän
toimivuuteen.
Edelleen liian pitkät päätösten odotusajat ja maksatusten käsittelyajat heikentävät järjestelmän uskottavuutta.
Pirkanmaan TE-keskus on resursoitu riittämättömästi suhteutettuna maakunnan kokoon ja hankemäärään.
Yritystukihakemusten ripeä käsittely Pirkanmaan TE- keskuksessa oli kuitenkin merkittävä positiivinen asia.
Muutamat hakijat, jotka kuitenkin ovat tottuneita toimijoita hankemaailmassa, ovat saaneet monisivuisesta
päätöksestä väärän käsityksen ja ovat lähettäneet maksatushakemuksiaan suoraan TE- keskukseen. Ehkäpä
päätöksessä oleva lause, että hakija on juridisesti vastuussa TE-keskukseen, on lisännyt hakijoiden epätietoisuutta.
Harva hakija tietää, että väärään hallintoviranomaiseen toimitettu hakemus ei tule siellä vireille vaan vasta oikeassa
viranomaisessa, tässä tapauksessa toimintaryhmässä.
Päätöspohjan epäselvyys on edelleen hankaloittanut hakijoiden toimintaa. Yrityshankkeiden
käynnistystukipäätöksistä puuttuu mm. tieto, koska hakijan on viimeistään ensimmäisen kerran haettava maksatusta
tuesta sekä tieto että tukea voi hakea maksatukseen vähintään puolen vuoden palkoista. Tällaiset puutteet vähentävät
hakijoiden oikeusturvaa.
Hakijoista on myös kohtuutonta, että maksamista pitää hakea vuosittain päätöksestä alkaen, vaikka kuluja ei olisi
lainkaan syntynyt ko. aikana ja että hakija jolle on annettu päätöksellä mahdollisuus saada maksatusta kaksi kertaa
hankkeen aikana joutuu hakemaan maksatusta kuitenkin vuosittain. Voisi sanoa, että TE- keskuksen resursseihin
nähden tuollainen ”hätävarjelun liioittelu” hämmentää. Viranomainen joutuu tekemään jokaisesta hakemuksesta
päätöksen. Mitä tulee maksamaan yhden hankeen käsittely kun sille joudutaan tekemään turhanaikaisia päätöksiä?
Entä onko mietitty mitä asiakkaat joutuvat tekemään turhan takia? Ketä hyödyttää vuosittaiset maksatushakemukset,
joilla ei voida maksaa mitään? Miten tietojärjestelmä reagoi hakemuksiin, joilla hakijalle ei makseta yhtään rahaa?
Muodostuuko niistä kenties hakijalle negatiivinen pääoma, joista yhteen laskemalla saadaan hakijalle
epäoikeudenmukaisia arkistoja? Missä on ajatus kohtuullisista kustannuksista läpi koko ohjelman? Onko se
unohtunut?
Johtokunta kokoontui myös hankekohteissa ja sai siten tuntumaa hakijoihin joille he ovat myöntäneet hanketukea
sekä palautetta hankkeen toteutuksesta. Käynnit ovat osa itsearviointia.
Kantriin saapuneet hankehakemukset 1.1. - 31.12.2009
Hankkeita leimattiin sisään yhdeksänä kuukautena. Sisään leimatuista 25 hakemuksesta yritystukia oli kuusi ja loput
yhteisöllisiä hankkeita. Hakijoista ns. uusia hakijoita oli 17 ja vanhoja 8. Hankkeiden hakijoista yhdistyksiä oli 17,
osuuskuntia 1, Metsäkeskus 1, osakeyhtiöitä 2, avoimia yhtiöitä 1 ja toiminimiä 3.
Johtokunta on käsitellyt 22 hankehakemusta; joista se puolsi rahoitettavaksi kehyksestään 17 ja hylkäsi 4. Yksi
hanke jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Kolme vuonna 2009 vireille tullutta hanketta käsiteltiin vuoden 2010
ensimmäisessä kokouksessa.
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Kantri ry on vastaanottanut ja diarisoinut seuraavat hankehakemukset vuonna 2009
0432009
0442009
0452009
0462009
0472009
0482009
0492009
0502009
0512009
0522009
0532009
0542009
0552009
0562009
0572009
0582009
0592009
0602009
0612009
0622009
0632009
0642009
0652009
0662009
0672009

Pikku-Tammen virtaaman parantaminen

Tuuli-Saaren omakotiyhdistys ry

Lempäälä

2.3.09

Erämaan radan ympäristöhanke

Erämaan Metsästysyhdistys ry

Vesilahti

9.3.09

Noun majan kehittämisinvestoinnit

Nokian Urheilijat ry

Nokia

10.3.09

Majaalahden kansakoulun sisäkorjaus

Majaalahden kyläyhdistys ry

Kangasala

10.3.09

Esiselvityshanke Aitoniemi- Hirviniemi
Uusiutuvan energian mahdollisuudet
ympäristövstuullisessa asumisessa

Aitoniemen -Hirviniemen kyläläiset ry

Tampere

10.3.09

Pirkanmaan Metsäkeskus

Tre seutu

10.3.09

Yhteisöturvaa nuorille

Ylämäen nuorisoseura ry

Vesilahti

16.4.09

Narvan markkinakentän kahviorakennus

"Tähti" Nuorisoseura ry

Vesilahti

29.4.09

Green Kartting Parkin WC

T:reen Seudun FK-ratayhdistys

Kangasala

25.5.09

Sähköasentajan palkkaus

Sähkö-Hokkanen

Vesilahti

17.6.09

Lastusten vesi 2

Lempäälän Lastusten vesihuolto-osuuskunta Lempälä

17.6.09

Hevostalli

Nokia

2.7.09

Päiväkotitoiminnan käynnistäminen

Lea Kimber
Kannatusyhdistys Luomuopäiväkoti
WillaRoosa ry

Vesilahti

22.7.09

Käynnistystuki henkilön palkkaamiseksi

Hinausautot K.E.Sulinko

Lempäälä

10.9.09

Kesäpirtin viemäröintihanke

Tampereen työväenopiston opiskelijat ry

Tampere

11.9.09

Suoramajärven kunnostus

Suoramajärven hoitoyhdisys ry

Kangasala

16.9.09

Koskenjoen melontareitti

Ylämäen Kyläkerho ry

Vesilahti

25.9.09

2. Hirviradan rakentamienn

Nosa

Nokia

30.9.09

Fosfori kiertoon

Käymäläseura Huussi ry

Tampere

30.9.09

Rantajätkien äänitysstudio

Rantajätkät ry

Ylöjärvi

30.9.09

Aitoniemen-Hirviniemen kylätalo

Aitoniemen-Hirviniemen Kyläläliset ry

Tampere

30.9.09

Teiskon yhteisökylän perustaminen 2010

Pirkanmaan Yhteisöasujat ry

Tampere

30.9.09

Alumiinirakenteen tehostamisinvestoinnit Siuron alumiinirakenne oy
Puutarhatarvikkeiden ja pihakoristeiden
kauppa
Pispala Yhtiö ky

Nokia

16.10.09

Vesilahti

27.11.09

Retkiluistelu liiketoiminnan kehittäminen Outdoor Action Finland Oy

Kangasala

3.12.09

Työntekijät ovat valmistelleet hakemukset eli pyrkineet saamaan hankehakemukset liitteineen valmiiksi ennen
johtokunnan kokousten käsittelyä.
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Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat hankkeet toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:

A. Ympäristövastuinen asuminen
043-2009 Pikku-Tammen virtaaman parantaminen 323; Tavoite 1, Mittari 2
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa tehdään vesistötyönä avouoma, joka parantaa vesistön tilaa huomattavasti.
Hankkeen toteuttaja on Tuuli-saaren omakotiyhdistys ry, Lempäälä.
044-2009 Erämaanradan ympäristöhanke; 323; Tavoite 1, Mittari 2
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa parannetaan ampumaradan ympäristöä siten että harrastuksesta ei aiheudu
kohtuuttomia ympäristöhaittoja. Hankkeen toteuttaja on Erämaan Metsästysyhdistys ry, Vesilahti.
045-2009 Noun majan kehittämisinvestoinnit; 323; Tavoite 1
Yhteisöllinen investointi. Hankkeen avulla parannetaan olemassa olevan yhteisöllisen majan ympäristöä, siten että se
houkuttelisi kävijöitä liikkumaan turvallisesti. Hankkeen hakija on Nokian Urheilijat ry.
046-2009 Majaalahden kansakolun sisäkorjaus; 323; Tavoite 1;
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa korjataan vanhaa kansakoulua kyläläisten käyttöön. Puolto on ehdollinen.
Hankkeen toteuttaja on Majaalahden kyläyhdistys ry, Kangasala.
051-2009 Green Karting Parkin wc; 322;
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa parannetaan toiminnassa olevan kartinradan ympäristöä, tuottamalla sinne wckontti, palvelemaan alueella kävijöitä. Hankkeen toteuttaja on Tampereen seudun FK-ratayhdistys ry, Kangasala.
053-2009 Lastusten vesi 2.; 321; Tavoite 1
Hankkeessa kartoitetaan vesiosuuskunnan laajenemismahdollisuuksia asukkaiden tarpeen mukaan ja pyritään siten
parantamaan maaseudun elinolosuhteita. Hankkeen toteuttaja on Lastusten vesiosuuskunta, Lempäälä.
057-2009 Kesäpirtin viemäröinti hanke; 322;
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa parannetaan Näsijärven rannalla olevan Työväenopiston kesämajan
jätevesijärjestelmiä siten että läheiseen järveen ei valuisi jätevesiä. Hankkeen toteuttaja on Tampereen
Työväenopiston opiskelijat ry, Tampere.
058-2009 Suoramajärven kunnostus; 322; Tavoite 1, Mittari 3
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa toteutetaan Suoramajärven kunnostusta suunnitelman mukaisesti . Hankkeen
toteuttaja on Suoramajärven hoitoyhdistys ry, Kangasala.
060-2009 2. Hirviradan rakentaminen; 322;
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa rakennetaan harrastustoimintaa edistämään uusi rakennus. Hankkeen
toteuttaja on Nokian Ampujat ry, Nokia.
Hankkeet vastaavat Kantrin asettamiin painopisteisiin ja vastaavat tavoitteisiin. Edellä luetellut hankkeet toteuttavat
Kantrin tavoitteista ainakin seuraavaa tavoitetta:
Tavoite1. : Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Kaikki valitut hankkeet kohdistavat toimensa ympäristöön ja sen kohentamiseen; parannetaan vesistön tilaa ,
tehdään avouoma, hoidetaan ympäristöä kuntoon, mahdollistetaan ympäristön käyttö kestävällä tavalla,
korjataan vanhaa kyläläisten yhteiseen käyttöön, suunnitellaan vesihuoltoa kyläläisille, tehdään
järvenhoitosuunnitelma
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.
2 hanketta
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
1 hanke
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat hankkeet toteuttamaan Kantrin ohjelman painopistettä:

B.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
044-2009 Erämaan radan ympäristöhanke; 323; Tavoite 2, Mittari 1
Yhteisöllinen investointi. Korjaus kohdetta käyttää laaja harrastajapiiri Vesilahdessa. Korjattava tila tukee
paikalliskulttuuria ja luo turvallisuutta harrastustoimintaan. Hakkeen toteuttaja on Erämaan Metsästysyhdistys ry,
Vesilahti.
045-2009 Noun majan kehittämisinvestoinnit, 323; Tavoite 2, Mittari 1.
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Yhteisöllinen investointi. Hankkeen kohteena oleva Noun maja ympäristöineen on aktiivisessa käytössä läpi vuoden
ja siten ylläpitää yhteisöllisyyttä ja paikalliskulttuuria. Yhdistyksellä on laaja jäsenistö. Hankkeen hakija on Nokian
Urheilijat ry.
046-2009 Majaalahden kansakoulun sisäkorjaus; 323; Tavoite 2, Mittari 1
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa korjataan vanhaa kansakoulua kyläläisten käyttöön. Korjattava koulu on
alueensa paikallisen yhteisöllisyyden ilmentymä. Siellä kyläläiset voivat tavata toisiaan ja harrastaa yhdessä.Puolto
on ehdollinen. Hankkeen toteuttaja on Majaalahden kyläyhdistys ry, Kangasala.
047-2009 Esiselvitys Aitoniemi-Hirviniemi; 322, Tavoite 2, Mittari 1.
Yhteisöllinen kehittämishanke. Hankkeessa selvitellään mitä mahdollisuuksia ja millä ehdoilla kyläläisten on saada
hallintaansa tai ostaa vanha kunnan omistama talo ja ketkä sitoutuvat korjaamaan ja kunnostamaan sitä ja ellei sitä
saada niin mitä sitten tehdään. Hankkeen hakija on Aitoniemen- Hirviniemen kyläläiset ry, Tampere.
049-2009 Yhteisöturvaa nuorille; 322; Tavoite 2, Mittari 1,2,4
Yhteisöllinen kehittämishanke. Hankkeessa tehdään laaja-alaista nuorisotyötä koko Vesilahden alueella yhdistysten
yhteistyönä. Hankkeessa on tarkoitus saada mukaan vapaaehtoisia toimijoita ohjaustyöhön ja opastaa heitä.
Tavoitteena on saada jokaiselle Vesilahden kylälle monitoimikerho jonka toimintaidea on nuorisoa kiinnostava siten
että sinne on matala kynnys tulla. Hankkeen toteuttaja on Ylämäen nuorisoseura ry, Vesilahti.
050-2009 Narvan markkinakentän kahviorakennus; 322 ; Tavoite 2; Mittari 1,4
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa rakennetaan kaviorakennus palvelemaan Narvan markkinakentän tarpeita
alueelle tehdyn suunnitelman mukaisesti. Hakija on ”Tähti” Nuorisoseura ry, Vesilahti.
051-2009 Green Kartting Parkin WC; 322; Tavoite 2, Mittari 1,4
Yhteisöllinen investointi. Yhdistyksessä toimii paljon perheitä ja nuorisoa. Hankkeen avulla tuetaan yhteisöllistä
toimintaa ja paikalliskulttuuria sekä nuorten toimintaa. Hankkeen toteuttaja on Tampereen seudun FK-ratayhdistys
ry, Kangasala.
057-2009 Kesäpirtin viemäröintihanke; 322; Tavoite 2, Mittari 1
Yhteisöllinen investointi. Yhdistyksen majan toiminta kesäaikana tuottaa yhteisöllistä toimintaa , tukee
paikalliskulttuuria ja majailijoissa on myös nuoria. Se on vuosien aikana muotoutunutta toimintaa jolle on edelleen
kysyntää, mutta toimintaympäristöä pitää muuttaa jotta siitä ei aiheutuisi ympäristöhaittoja. Hankkeen toteuttaja on
Tampereen Työväenopiston opiskelijat ry, Tampere
058-2009 Suoramajärven kunnostus; 322; Tavoite 2
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa toteutetaan Suoramajärven kunnostusta suunnitelman mukaisesti . Hankkeen
toteuttaja ovat saaneet järven rantojen asukkaat sitoutumaan ympäristönhoitoon. Hanke tukee yhteisöllisyyttä ja
paikalliskulttuuri ottaa uusia askeleita : ryhdytään sanoista tekoihin. Hankkeen toteuttaja on Suoramajärven
hoitoyhdistys ry, Kangasala.
059-2009 Koskenjoen melontareitti; 322; Tavoite 2, Mittari 1,4
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa toteutetaan monen toimijan yhteistyönä melontareitti Vesilahdelle. Hankeen
tiimoilta yhdistysten välinen yhteistyö korostuu kun toimitaan kahden kylän alueella. Paikalliskulttuuri saa uusia
mahdollisuuksia ja jopa uusia ilmenemismuotoja. Tavoitteena on että melontareitistä tulisi kaikkien käytettävä ja että
nuoret olisivat aktiivisia toimijoita. Hankkeen toteuttaja on Ylämäen Kyläkerho ry , Vesilahti.
060-2009 2. Hirviradan rakentaminen ; 322; Tavoite 2, Mittari 1
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa rakennetaan harrastustoimintaa edistämään uusi rakennus. Yhdistyksen
toiminta on vilkasta ja avointa. Yhdistyksen jäsenet ovat valmiita talkoisiin ja yhteisölliseen tekemiseen, ovat olleet
sitä aina. Mukana on myös nuoria. Hakija tavoittelee toimillaan parasta mahdollista. Hankkeen toteuttaja on Nokian
Ampujat ry, Nokia.
062-2009 Rantajätkien äänitysstudio; 322; Tavoite 2, Mittari 1
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa rakennetaan äänitysstudio juuri valmistuneeseen rakennukseen suunnitelmien
mukaisesti. Toimija on paikalliskulttuurin ylläpitäjä omalla kulttuurisella ja nuorisoon kohdistuvalla sarallaan.
Toiminta on vilkasta.
063-2009 Aitonimen –Hirviniemen kylätalo; 322; Tavoite 2, Mittari 1,2
Yhteisöllinen investointi. Hankkeessa ostetaan kylätalo ja laitetaan se kuntoon. Yhteisö tarvitsee tiloja ja hankkii ne
ja laittaa ne kuntoon, samalla vaalien paikalliskulttuuria. Mahdollinen kylätalo on kaikkien kyläläisten käytössä.
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.
Kaikki valitut hankkeet toteuttavat tätä Kantrin painopistettä; kaikissa hankkeissa vahvistetaan verkostoja,
lisätään yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin. Hankkeissa rakennetaan uutta, korjataan vanhaa, toteutetaan
uudenlaisia harrastusympäristöjä, houkutellaan liikkumaan, tehdään uusia reittejä uusin voimin uudella
yhteistyöllä yli kylärajojen, parannetaan nuorien mahdollisuutta kokea yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.
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Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
12 hanketta
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
2 hanketta
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
4 hanketta. Vielä useammissa hankkeissa naiset ovat tekemässä hankkeen raportoinnin ja kirjanpidon.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat hankkeet toteuttamaan Kantrin ohjelman painopistettä:

c. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
052-2009 Sähköasentajan palkkaus, Sähkö-Hokkanen, Vesilahti, 312; Tavoite 3, Mittari 2
Yrityksen käynnistämistuki. Ensimmäisen ulkopuolisen henkilön palkkaus palveluyritykseen.
056-2009 Käynnistystuki henkilön palkkaamiseksi; 312; Tavoite 3, Mittari 2
Yrityksen käynnistystuki. Palkataan ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä palveluyritykseen.
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
Puolletut yritystuen saajat ovat pieniä yrityksiä, jotka ovat palkkaamassa ensimmäisiä työntekijöitään.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 40 uutta yritystä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Valittujen hankkeiden kautta on syntymässä 2 uutta työpaikkaa.

Rahoituskehyksen arvioitu jakauma julkisen rahan osalta eri toimenpiteisiin
Rahoituskehyksen julkisenrahan sidonta toimenpiteittäin vv. 2007-2009
arvio

arvio

arvio

toteuma

%

vuosittain

koko kehys

sidottu 07-09

2,00

11 567,00

75185,50

0,00

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

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

-1025067,47
0,00
-108342,25
-171267,21
-5600,00
-614202,18
-125655,83
-0,00

1719222,13 62,65
137214,50 100,00
166086,75 60,54
-88938,51 104 % yli
707915,40 99,26
181641,92 22,82
450645,07 78,20
164657,40 100,00

421
431
yht.

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

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

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

-592670,80
-214370,80
-378300,00
-1617738,27

347157,80
105155,10
242000,00
2141562,43

39000,00
617354,42

253500,00
4012800,70

TL

tp

TL 1

111

TL 3

TL 4

TL 2
214

0,00
-1617738,27

sitomatta

%:na

75185,50 100,00

36,94
32,92
39,01
56,97
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Puolletut hankkeet toimenpiteittäin:
Toimenpiteelle 413 on puollettu julkista rahaa 381 917,97 ja yksityistä rahaa 323 572,10 euroa.
Puolletut hankkeet Kantrin ohjelman painopisteiden mukaan:
Ympäristövastuinen asuminen
Julkista rahaa 113681,47 euroa, yksityistä rahoitusta 109481,10euroa.
Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Julkista rahaa 227636,50 euroa, yksityistä rahoitusta 173491,00 euroa.
Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Julkista rahaa 40 600,00 euroa, yksityistä rahoitusta 40 600 euroa.

Puolletusta yritystuissa on julkista rahaa 40 600,00 euroa, yksityistä rahaa 40 600,00.
Yhteisöille on puollettu julkista rahaa 341 317,97, yksityistä rahaa 282 972,10 euroa.

Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi
Kantri ry on koko vuoden 2009 tiedottanut usealla eri tavalla. Tiedottamisesta osa on osoitettu suurelle yleisölle ja
osa tiedotuksesta on kohdennettu tietyille tahoille, yleisen tietämyksen lisäämiseksi leader-toiminnasta. Tällaisia
täsmätilaisuuksia ovat olleet käynnit Aamulehdessä, Tampereen ja Pirkkalan pormestarien puheilla, käynnit
maaseutulautakunnissa. Kantrin näkökulmasta 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 hankepäätöksen saatuaan käyneet kuulemassa kuinka hanketta hoidetaan tai joiden luona on käyty neuvomassa,
ovat olleet täsmäkoulutuksessa. Edelleen Kantri ry katsoo, että jokainen kerta kun hankkeesta on käyty kertomassa
joko hakijoille tai yleisölle ovat olleet joko aktivointi- tai tiedotustilaisuuksia.
Kantri ry:n itse järjestämiä tilaisuuksia vuonna 2009 olivat Jokamiehen vesiensuojelu-tapahtuma ja Kantrin
vuosikokous. Kantrille on vuoden 2009 aikana esitetty useita kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja kaikkiin, jossa siltä on
pyydetty puheenvuoroa, on myös osallistuttu.
Kantrin ja sen rahoittamien hankkeiden lehtijuttuja on ollut varsin hyvin kaikissa alueella ilmestyvissä lehdissä.
Kantrin järjestämä Jokamiehen vesiensuojelupäivä sai myös julkisuutta paikallisradiossa.
Kantri ry sai myös tilaa lehdistössä valittuaan vuoden 2008 hankkeen. Hankkeeksi valittiin Rantajätkät ry:n
toteuttama Rantajätkien studiohanke. Kantri ry:n johtokunta ja työntekijät kävivät luovuttamassa Rantajätkät
ry:lle seinätaulun ja Kantrin pöytästandaarin.
Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2009 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”:
Kotisivut:
Kantrin kotisivujen päivittäminen ja uusien kotisivujen valmistuminen syksyllä 2007 mahdollisti uudenlaisen
tiedottamisen ja jäsenhankinnan. Kantrin kotisivut löytyvät osoitteesta www.kantriry.fi.
Kotisivujen Intra-sivujen kautta johtokunnan jäsenten keskinäinen yhteydenpito ja keskustelufoorumi avasi
mahdollisuuden arvioida rahoitusta hakevia hankkeita uudella tavalla. Kotisivuilla julkaistaan kaikki puollot ja
päätökset KantriNews sivuilla.
Kantrin hallinnon kulut postitusten osalta ovat vähentyneet huomattavasti sähköiseen viestintään siirryttäessä.
Erityisesti intranet antaa johtokunnalle mahdollisuuden paneutua hankkeisiin missä tahansa, kunhan varmentaa
salassa pidon.
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Alueemme kunnat ovat esittäneet vuosiraporttien osalta, että ne käyvät katsomassa ne meidän kotisivuiltamme niiden
valmistuttua eikä heille tule lähettää enää paperisia versioita. Näiltä osin Kantrin tavoitteena oleva paperittoman
toiminnan edistäminen on ottanut pitkän askeleen.
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja muille
sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2009 aikana. Vuoden aikana saatiin jo kohtuullisesti jäseniä ja toimijoita
siirtymään sähköisen tiedotteeseen. Samat tiedotteet ovat ladattavissa pdf-tiedostoina myös kotisivuilla.
Oma esite:
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertovasta esitteestä otettiin uusi painos vuonna 2009.
Pirkanmaan toimintaryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotuslehti
Kyläkapula -lehti julkaistiin 2 kertaa. Sen toimittamiseksi pidettiin myös yhteispalavereja Pirkanmaan
kyläasiamiehen ja muiden Pirkanmaan toimintaryhmien kanssa.
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”.
Kunnittaiset aktivointi ja tiedotustilaisuuksia pidettiin seuraavasti: Kyläilta Nokialla, Sorvassa 22.1. ; useita
yhdistyksiä paikalla lähinnä kalastuskuntia, Ylöjärven maaseutulautakunnassa 27.1.; paikalla koko lautakunta,
Vesilahdessa 6.4., Kangasalan valtuustossa 9.2., Pirkkalan maaseutulautakunnassa 19.5.,Kangasalan kylien
tapaamisessa 15.7., Nokian kylien kyläpäivillä 3.9., Tampereen Teiskon Aitolahdessa kyläpäivillä 20.9., Knuutilapäivässä Nokialla 24.9., Vesilahdessa 26.8., Ensimetrissä 27.4.
”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla heille
tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntapalavereja 20.4.2009 ja 24.11.2009
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Jokamiehen vesiensuojelu, Kantrin oma tilaisuus 5.2.; Hyvä tilaisuus keräsi paljon osallistujia ja
asiantuntijoita, sai myös julkisuutta.
Ahlmanin oppilaitoksen opiskelijoita aktivoitiin edelleen kaikkiaan kolme kertaa tunnin mittaisena tilaisuutena ja
niihin osallistui kaikkiaan 43 nuorta opettajineen.
Erilaisissa hankeneuvotteluissa oltiin seuraavasti; Tampereen seutukunnan maatalousviranomaiset kutsuttiin kylään
22.1., mukana myös Pomoottorin edustaja, Aamulehdessä käytiin kahdesti, 12.2. muiden Pirkanmaan
toimintaryhmien kanssa sekä Kantri yksin 6.3., Pirkkalan Pormestaria käytiin tapaamassa 3.3., Tampereen
apulaispormestareita tavattiin 9.4., Ylöjärven yrityspalvelun uusi työntekijä tutustui Kantriin 4.6., Vesilahden
matkailun tiimoilta pidettiin palaveriä Pirkanmaan TE- keskuksessa 10.6., Vesilahdella pidettiin palaveri
elinkeinopäällikkö Männikön ja Lempäälän –Vesilahden maaseutusuunnitelman työryhmän puheenjohtajan Heikki
Konsalan kanssa 16.9., TE- keskuksessa pidettiin palaveri Lempäälän Birgitan teatterin hankkeista 28.10.,
Ympäristökeskuksessa neuvoteltiin hankkeista 28.1.,11.8. ja 19.11., Vesilahden matkailusta pidettiin palaveri 27.11.,
Pirkkalan nuorison kulttuurihankkeen tiimoilta palaveerattiin 2.12., TAMK:n kanssa pidettiin palaveri 9.12.
Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti. Kaikkiaan 38 kertaa käytiin hanketta
hakevien tai vastaavien luona. Lisäksi toimistolla vieraili 23 kertaa erilaisia ryhmiä, joita opastettiin
hanketoiminnassa.
Nokian seudun Ampujien juhlassa 21.11.oli Kantrilla puheenvuoro.
Ohjausryhmän kokouksissa käytiin vuonna 2009 kaikkiaan 14 kertaa.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
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Nuorisosuunnitelma hanke
Vuonna 2008 Kantri käynnisti Nuorisosuunnitelma –hankkeen omasta Leader-kehyksestään, päätös saatiin
12.3.2009. Hankkeen edellisen vuoden kuluista haettiin maksatus 12.5.2009 ja päätös siitä saatiin 2.10.2009.
Hankkeen tavoitteena on
 edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen
 antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja vastaavien koostamiseen
Vuonna 2008 hankkeessa työskennellyt Emilia Valkonen teki selvityksen ” Tanssia ja tahtipuikkoja”, alueemme
nuorten tarpeista ja tavoitteista.
Vuonna 2009 Nuorisosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunta päätti loppuvuodesta palkata
hankkeeseen työntekijän, jonka tehtävänä on vuoden 2010 alkupuoliskolla selvittää mahdollisuus perustaa Kantrin
johtokunnan alaisuuteen nuorisotoimikunta , joka voi osallistua nuorisoon kohdistuvien hankkeiden arviointiin ja
uuden ohjelmakauden ohjelman työstämiseen tai jopa Kantrin ”Nuorten Ykkösmaaseudun kehittämisohjelman ”
aikaan saattamiseen. Nuorisotoimikunnassa tulisi olla edustaja joka kunnasta Kantrin ohjelma-alueelta.

d. Toimintarahan toteutusaika : 13.9.2007- 31.12.2010
e. Resurssit
Kantrille myönnetty myöntövaltuus vuosittain / toimenpiteittäin hanketoiminnan osalta
Päätöksin ja puolloin sidottu myöntövaltuus toimenpiteittäin
Myöntövaltuutta siirretty toimenpiteiden välillä joulukuussa 2009.
eu
TP 411
Toteuma eli päätöksi sidottu 2007-2008
0,00
Kehys vuodelle 2008
3500,00
siirto v:lle 2009
3500,00
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2009
2800,00
Yhteensä kehystä vuodelle 2009
6300,00
Sidonta vuonna 2009
0,00
Kantrin Siirto joulukuussa 2009 TP 413:lle
-6000,00
Siirrettävää vuodelle 2010 jää
300,00
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2010
8100,00
Kehys yhteensä vuodelle 2010
8400,00

TP 413

Toteuma eli päätöksin sidottu 2007-2008
Kehys vuodelle 2008
Siirrettävää vuodelle 2009
MMM ilmoittaa kehyksestä v:lle 2009
MMM ilmoittaa siirrosta vuodelle 2009 vuodelta 2008
Oma siirto Tp 411:stä joulukuussa 2009
Oma siirto TP 421:stä joulukuussa 2009
Käytettävissä yhteensä vuonna 2009
Päätöksin sidottu vuonna 2009
Kehystä jäljellä päätösten jälkeen 31.12.2009
Päätöstä odottavat puollot 31.12.2009
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä
MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2010
Kehystä jäljellä puoltojen jälkeen vuodelle 2010

421

MMM:n ilmoittaman siirto vuodelta 07-08
MMM:n ilmoittaman kehys vuodelle 2009
Siirrot muiden kehyksistä Kantrille 2009
Siirrot Kantrin kehyksestä muille 2009
Kehys yhteensä

valtio
0,00
3500,00
3500,00
2200,00
5700,00
0,00
-5300,00
400,00
6300,00
6700,00

-133077,04
193 700,00
60622,96
204200,00
60622,96
6000,00
80000,00
350822,96
-225878,36
124944,60
-127889,10
2944,50
254300,00
248411,00

-80054,76
150600,00
70545,24
158800,00
70545,24
5300,00
70000,00
304645,24
-183237,97
121407,27
-112903,34
8503,94
197800,00
214807,87

eu
120000,00
67500,00
54470,52
-4604,04
237366,48

valtio
92500,00
52500,00
41667,16
-170,52
186496,64
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Päätöksin sidottu vuonna 2009
Kehystä jäljellä joulukuussa 2009
Oma siirto TP:stä TP:lle 413
Kehystä jäljellä 31.12.2009, siirrettävissä vuodelle 2010
MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2010
Kehys yhteensä vuodelle 2010

-146888,64
90477,84
-80000,00
10477,84
9700,00
20613,85

-99246,72
87249,92
-70000,00
17249,92
7600,00
25189,02

f. Toteutuksen organisaatio
Kantri ry on yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yleiskokous.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 466. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 428; naisia 202, miehiä
226 ja nuoria 40, yhteisöjäseniä 40, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 11. Jäsenmäärä
nousi lievästi. Vuosikokous 31.3.2008 hyväksyi sääntömuutoksen ja yhdistys sai patentti- ja rekisterihallitukselta
päätöksen sääntömuutoksesta 6.11.2008, joten keväällä 2009 valittiin johtokunnan jäsenille varajäsenet.

Johtokunnat
Tampereella Ahlmanilla Hallilantie 24, Tampereella pidetyssä vuosikokouksessa 31.3.2008 valittu johtokunta toimi
vuonna 2009 ajanjaksolla 1.1.2009-12.5.2009.Yleiskokouksessa valittiin Kantrin johtokuntaan 10 jäsentä ja
puheenjohtajan. Seuraavat henkilöt tulivat valituiksi:
Mikko Rydman, Kangasala, puheenjohtaja
toimikausi 3.
Pirjo Kivelä, Pirkkala, kuntaedustaja
Tarja Mieskolainen, Ylöjärvi, kuntaedustaja
Markku Männikkö, Vesilahti, kuntaedustaja
Hannu Tiensuu, Lempäälä, kuntaedustaja

toimikausi 4.
toimikausi 2.
toimikausi 1.
toimikausi 2.

Antti Teivaala, Ylöjärvi, yhdistysten ja yhteisöjen edustaja
Anna-Maija Perko, Kangasala, yhdistysten ja yhteisöjen edustaja
Tuula Kankaanpää, Nokia, yhdistysten ja yhteisöjen edustaja

toimikausi 3.
toimikausi 6.
toimikausi 2.

Juha Tanila, Pirkkala, maaseudun yksittäinen asukas
Sanna Eklund, Ylöjärvi, maaseudun yksittäinen asukas
Ari Karhu, Vesilahti, maaseudun yksittäinen asukas

toimikausi 1.
toimikausi 3.
toimikausi 2.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan varahenkilöksi
valittiin Eeva Palmolahti.
Johtokunta kokoontui tällä kokoonpanolla kaikkiaan kolme kertaa joista yksi oli vaihtokokous, jossa vanhat ja uudet
tapasivat toisensa. Kokouspäivät olivat 17.3.2009, 21.4.2009 ja 28.5.209.
Vuonna 2009 12.5. Ahlmanilla pidetyssä vuosikokouksessa johtokuntaan päätettiin valita puheenjohtaja ja
kahdeksan jäsentä varajäsenineen. Paikalla oli 17 yhdistyksen jäsentä, joista kolme edusti myös Kantrin
yhteisöjäseniä.
tk= toimikausi
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
Anu Tervonen, Nokian kaupunki, tk 1.
Markku Sipilä Lempäälän kunta, tk 1.
Markku Männikkö, Vesilahden kunta tk.2.

Varajäsen
Tiina Laakkonen , Ylöjärven yrityspalvelu Oy tk. 1
Tarja Törmänen Kangasala tk 1.
Eeva Palmolahti, Tampere tk.1 .

Yhdistysten ja yritysten edustajat:
Antti Teivaala, Ylöjärvi, varapuheenjohtaja tk.4
Tuula Kankaanpää,Nokia, tk 3.
Virpi Laitinen, Vesilahti, tk 1.

Raimo Vähämaa, Tampere, tk 1.
Matti Järvinen, Tampere, tk. 1.
Arto Tiainen, Lempäälä, tk 1.

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajat:
Sanna Eklund, Ylöjärvi, tk 4.
Raija Mansukoski, Pirkkala, tk 1.
Mikko Rydman, Kangasala, puheenjohtaja tk.4

Juha Saarikko, Tampere, tk.1.
Minna Rautalin, Nokia, tk 1
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Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan varahenkilöksi
valittiin Erkki Eteläaho.
Johtokunta kokoontui vuonna 2009 tällä kokoonpanolla kaikkiaan neljä kertaa; 28.5.2009, 13.8.2009, 15.10.2009 ja
24.11.2009.
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 2009 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti , KTM, Tampereelta.
Hän oli myös yhdistyksen sihteeri. Toimintarahan hankeaktivaattorina vuonna 2009 toimi Kantri ry:n vakituinen
työntekijä Airi Paananen Nokialta.
Yhdistyksen muut työntekijät - KaPiTaNo -hanke
Anna Kulmakorpi, Valkeakoski KaPiTaNo hankkeen kyläasiamies 1.6.-31.12.2009
Kantrin toimitilat
Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere.
Kaikki tilat Toimintarahankkeen käytössä 1.1. - 31.5.2009, 1.6. - 31.12.2009 tiloista käytössä 2 huonetta kolmesta.
Jäsenyys muissa yhteisöissä
Kantri ry on jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja Elardissa.
Turvallisuus :
Kantri ry hankki vuoden 2008 alussa lukittavat kaapit ja erilliset arkistotilat käyttöönsä. Toimiston tilat on järjestetty
siten, että asiakkaat voidaan ottaa vastaan henkilökohtaisesti.
Kantrin kirjanpito hoidetaan sähköisesti ja arkistoidaan sekä paperisena että sähköisenä. Kantrin kirjanpitoa hoitaa
aktorisoitu Tammer-Tili Oy Nokialta. Kantrin käyttämä kirjanpito-ohjelma on Netvisor. Kaikki Kantrin työntekijät ja
johtokunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitolupauksen.
Viranomaistoiminta:
Hankkeiden vastaanottamiseksi ja viranomaistoiminnan turvaamiseksi antoi Kantrin johtokunta toiminnanjohtajan
lisäksi hankeaktivaattorille ja johtokunnan nimenkirjoittajille valtuudet toimia viranomaisena tarvittaessa.
Hankkeiden vastaanottamiseksi käytiin diaarikurssi ja hankittiin tarvittavat leimat ja diaarivihko, sekä myöhemmin
diaariohjelma ja siihen käyttöoikeudet sekä toiminnanjohtajalle,että aktivaattorille.
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 järjestämiin koulutuksiin 1.-2.3., 1.-3.4., KVkoulutukseen 27.8. ja 6.10.
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g. Kustannukset ja rahoitus
Toimintarahan hyväksytty rahoitus (Hyv. 10.10.2008) ja menot vuosina 2007-2009

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

257127,67
20050,00
22300,00
13500,00
14235,63
1800,00
4500,00
1500,00
15219,65
3000,00
24989,05
378222,00
0,00
378222,00

Hyväksytty Rahoitus

Budjetti

Eu
Valtio
Kunnat
Muu valtio
Muu julkinen rahoitus
Hyväksytty rahoitus
Tulot
Kokonaisrahoitus

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

v. 2007

2008

jäljellä

219,65
0,00
351,83
6296,12
0,00
6296,12
maksettu
Toteuma
2007
2833,25
2203,65
1259,22

56989,14
2864,07
6139,00
6483,22
2410,31
60,00
2466,50
30,00
4356,49
0,00
1649,50
83448,23
0,00
83448,23
maksettu
Toteuma
2008
37551,71
29206,87
16689,65

2009
arvio
77198,46
6151,96
7831,71
5912,82
5651,64
0,00
838,58
30,00
4116,71
0,00
206,25
108038,13
0,00
108038,13
osa maksettu
Toteuma
2009
33543,03
26089,03
14908,02

3627,67
0,00
0,00
9,95
1879,3
0,00
208,72

6296,12
0,00
6296,12
maksettu

83448,23
0,00
83448,23
maksettu

74540,08
0,00
74540,08
maksettu

67215,21
0,00
67215,21
maksettu

119212,40
11033,97
8329,29
1095,01
4294,38
1740,00
986,20
1440,00
6526,80
3000,00
22781,47
180439,52
0,00
180439,52
arvio
Ennakko
2009
27231,98
33283,54
6699,629

h. Raportointi ja seuranta & suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet
Vuoden 2009 tammikuussa Kantri teki selvitystä toiminnastaan Euroopan Unionin tilintarkastustuomioistuimelle
sekä Leader+ -kaudesta että alkaneesta Leader-kaudesta.
Vuoden alkupuolella tehtiin erilaiset kolme erilaista raporttia; Maville, MMM:lle ja Kantrin jäsenistölle.
Johtokunta ja henkilöstö on toteuttanut toiminnan jatkuvaa arviointia kokouksissaan.

i. Toteutusoletukset ja riskit & analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2009
Kantrin, kuten muidenkin toimintaryhmien, Leader-toiminta edellyttää läheistä kontaktia omaan alueeseen.
Toimintaryhmästä ei saa tulla hallinnon jatketta tai osaa, vaikka viranomaisroolia pieneltä osalta hoidetaankin.
Mielestämme Kantri on onnistunut tässä hyvin ja pysytynyt säilyttämään asemansa ruohonjuuritason toimijan
auttajana. Asiakas saa neuvontaa kaikessa hanketoiminnan tai yritystukien vaiheissa, kuitenkin niin että
objektiivisuus säilyy.
Merkittäviä ongelmia omassa toiminnassa ei ole ollut. Ryhmän asema omassa seutukunnassa oli vakaa, vaikkakin
suhteessa seutukunnan kokoon ja kaupunkimaisuuteen. Näkyvyys ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa
kehittyivät suotuisasti, tästä hyvänä esimerkkinä mm. Ympäristökeskuksen kanssa järjestetty Jokamiehen
vesiensuojelu-tilaisuus. Taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvänä. Rahoituksen kysyntä oli jonkin
verran laimeampaa kuin vuonna 2008, mutta silti riittävää kehyksen käyttämiseen joka niin, että hankkeita päästiin
oikeasti valitsemaan. Loppuvuodesta oli nähtävillä yritysrahoituksen kysynnän orastavaa kasvua.
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Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla vuonna 2009
Hallinnon ja sen järjestelmien ongelmat jatkuivat edelleen vuonna 2009. Vaikka tämän kohdan vuosiraportista voisi
vaikka siirtää suurelta osin edellisen vuoden raportista, hyvänä asiana viime vuonna täytyy pitää maa- ja
metsätalousministerin asettamaa hallinnollisen taakan purkuryhmää ja myös sen tuottamaa raporttia suosituksineen.
Nyt pitää vain toimia niin että byrokratia vähenee!
Jopa Leader-ryhmien kesken vallitsi ikään kuin apatia. Ehkä on niin, että maaseudun kehittämisen järjestelmästä on
nyt rakennettu, tai siitä on rakentunut, sellainen ettei ulkoiseen kehittämiseen jää aikaa ja resursseja. Toivottavasti
käynnistynyt ”Leader 2.0”-prosessi tuottaa hyviä tuloksia ja into kehittymiseen löytyy uudelleen.
Onnistumista edelleen osoitti Maaseutuverkostoyksikkö, joka on innossaan ja yhteistyöhalussaan yksinäinen
majakka byrokratian synkässä meressä.

4.3.Yhteistyökumppanit
”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. Toimintaryhmät järjestivät yhteisen tapaamisen TE- keskuksen kanssa
Sastamalassa 28.5.ja toisen tapaamisen 11.11. sekä 9.9. käytiin tutustumassa TE- keskuksen palveluprosesseihin.
Yhteisesti käytiin tapaamassa Pirkanmaan kansanedustajia 2.2., Tampereen Radion toimittajia 24.3. ja Maa- ja
kotitalousnaisten piirin vieraina oltiin 16.4.
Kantri ry:n puheenjohtaja oli edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa, mutta sen toiminta oli vuonna 2009 lähes
olematonta. Kantrin henkilökunta osallistui Pirkanmaan Liiton järjestämiin maaseudun kehittämistä käsitteleviin
tilaisuuksiin ja työpajoihin 15.4.ja 2.10. ja Ahlmanin opiston järjestämään Lähiruokaseminaariin 30.10.
Valtakunnan taso
Kantri ry:n toiminnanjohtaja kutsuttiin Euroopan Komission järjestämään tilaisuuteen Majvikiin 1.-2.10, Sitran
maaseudunkehittämistyöpajaan Laukaaseen 2.11.ja Tampereen Eu-toimiston palaveriin 13.11. Hankeaktivaattori on
edelleen Mavin alaisessa tiedotusta arvioivassa tiedotustyöryhmässä, joka on kokoontunut 20.1. ja 16.12.
Työntekijät ovat osallistuneet myös YTR:n Asuinmaaseutuseminaari II 5.3., Luonto- ja maisemapalvelujen
teemaryhmän tapaamiseen 16.9., ja Sopimuksellisuuskiertue II:n seminaariin 1.10. Kantrin väki osallistui myös
Leader parlamentteihin 28. - 29.4. ja 16.11.

4.4. Toiminnan tulokset ja vaikutukset & kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristösuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin vuonna 2009.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla.
Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on
kahdentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin kolmesataaviisikymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2009 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.
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Rahoituksen kysyntä on ainakin vielä riittänyt Kantrin käytettävissä olevaan määrään. Myöntämällään rahoituksella
Kantri ry on voinut v. 2009 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen,
yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksessa.
Onnistumista kuvaa myös se, että rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin lähes kokonaisuudessaan ja että
uusia hakijoita riittää hankkeiden toteuttajiksi.

Yhdistyksen muu toiminta
Onnistumista osoittaa myös Kantrin hallinnoima KaPiTaNo –hanke. Hankkeeseen palkattu kyläasiamies on toiminut
monella eri kylällä ja hänelle on annettu mahdollisuus auttaa yhdistyksiä hyvin erilaisissa asioissa, nimenomaan
tarpeensa tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen ja tämä tuottaa myös uutta kysyntää Kantrin
hankerahoitukselle. Kantrin alueella toimii maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai vastaavaa,
joista Kantrin palkkaama kyläasiamies toimii lähinnä neljän kunnan alueella Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Nokia.
Ylöjärvellä toimii aivan oma kyläsihteeri, joka on aloittanut työnsä vasta 2010 alusta. Vesilahden ja Lempäälän
alueella on toiminut oma kyläluotsinsa Kyläverkkohankkeen tavoitteiden mukaisesti jo vuodesta 2007 alkaen.
Vuonna 2008 käynnistynyt Nuorisosuunnitelma – hanke ei aktiivisesti toiminut vuoden 2009 aikana, paitsi että
marraskuussa hankkeelle valittiin tammikuussa 2010 aloittava työntekijä.
Muuta varsinaista maaseudun kehittämisen ja leaderin ulkopuolista toimintaa Kantrilla ei ole, lukuun ottamatta
yhdistyksen hallintoa.

5. Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Hallinnon ongelmien jatkuminen oli suurimpia pettymyksiä vuonna 2009. Kuvaavaa vuodelle oli muutaman hakijan
esittämä epäily, että Maaseutuvirastossa on protestina Seinäjoelle muutosta käynnissä ns. italialainen lakko, ts.
tullaan työpaikalla mutta hidastellaan tai ei tehdä mitään. Yksittäisistä ongelmista nostettakoon tässä esiin vaikka
ettei hankejärjestelmä sallinut lainkaan hankkeiden päättämistä. Tämän vuoksi mm. Kantrin hankkeisiin ei voitu
tehdä päätöksiä loppuvuonna, sillä loppukehys oli virheellisesti sidottuna eikä tilannetta voinut korjata järjestelmän
puutteiden vuoksi.
Positiivista oli kuitenkin ongelmien tunnustaminen ja erityisesti ns. byrokratiaryhmän työ, joka tosin pääosin odottaa
täytäntöönpanoaan. Ja kuten aikaisemminkin on jo mainittu, maaseutuverkostoyksikkö on edelleen suoriutunut
melko mallikkaasti.
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Näkymiä vuoden 2010 toimintaan
Vuonna 2010 voidaan odottaa heikkona alkaneen talouden elpymisen voimistumista. Tämän pitäisi poistaa
epävarmuustekijöitä hakijoiden mielestä ja lopulta lisätä hankerahoituksen kysyntää. Ainakin yrityshankkeissa siltä
jo tuntui vuoden 2009 lopulla.
Suuria odotuksia kohdistuu byrokratian purkuun, jonka toivotaan näkyvän jo pikaisesti ihan yksittäisen hankkeen
hakijan ja toteuttajan elämässä.
Vuonna 2009 yhteistyö Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa sujui hyvin. Maaseudun kehittämisen hallinto on kuitenkin
Pirkanmaalla merkittävästi aliresursoitu eikä tilannetta varmaan paranna jatkuvat hallinnolliset muutokset,
viimeisimpänä ELY-keskuksen käynnistyminen. Mitähän muutoksia on luvassa vuodelle 2011? Joka tapauksessa
resursseja tarvitaan pikaisesti lisää ennen kuin vähät ihmiset kokonaan uupuvat.
Tampereen seutukunnan paikallinen toimintaryhmä Kantri ry valitsee edelleen rahoitettavat Leader –hankkeet
vuonna 2010 teemoittain.
Ympäristöhankkeet ja yhteisölliset investointihankkeet valitaan johtokunnan kokouksessa 18.3.2010 niistä
hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle helmikuun loppuun mennessä, ja seuraavan kerran lokakuun
kokouksessa niistä hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle syyskuun loppuun mennessä. Muista
teemoihin kuulumattomista hankehakemuksista johtokunta päättää erikseen. Yritystuista päätösten teko on jatkuvaa.
Kantrin kannalta merkittävää on kuinka toimintaryhmien arviointi tehdään. Esimerkiksi, jos Pirkanmaan ELYkeskuksen maaseutupuoli säilyy edelleen alimitoitettuna, hankkeiden käsittelyajat tulevat väistämättä olemaan
pidemmät kuin pienissä maakunnissa, joissa hallinnon työmäärä on murto-osa. Tämä taas johtaa siihen, että vaikka
Kantri edelleen saisi koko kehyksensä puollettua, virallisia hankepäätöksiä tarkastellessa toimintaryhmä saattaa
sijoittua tilastoissa ansaitsemaansa heikommin. Valitettavasti tästä ja siitä johtuneesta kehysten
epäoikeudenmukaisesta uudelleen kohdistamisesta on kokemusta edelliseltä ohjelmakaudelta.

Kari Kylkilahti

Kantri ry

