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KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kantri ry:n sääntöjen mukaan 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
Yhdistyksen tavoitteissa ja toiminnassa korostuu yhteistyö. Tärkeimpiä kumppaneita ovat
alueemme asukkaat ja yhteisöt, kunnat, Pirkanmaan ja Suomen muut Leader-ryhmät, Pirkanmaan
ELY-keskus, Pirkanmaan liitto ja maa- ja metsätalousministeriö.
MMM:n hyväksymän Kantrin strategian alustava julkisen rahoituksen määrä on 4,7 M€, jolloin
rahoituksen laajuus koko strategialle on noin 7,2 M€. Vuodelle 2021 on käynnissä siirtymäkausi ja
hankkeille on osoitettu noin ???? € julkista rahoitusta. Hankkeiden valinta perustuu
valintakriteereiden käyttöön. Ne on julkistettu Kantrin nettisivuilla.
Kantri toteuttaa vuonna 2021 kansainvälistä metsäenergiahanketta "Green economy - multiple
use of forest"sekä Smart Villages Leader Network – ja CIRCLE kv-hankkeita.
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1.

LEADER-toiminta

Toimintaraha
Toimintarahalla Kantri ry toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää strategiaa
nimeltään "Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä" Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla,
puoltamalle sille osoitetusta kehyksestä rahoitusta maaseudun paikallisiin, omaehtoisiin Leader hankkeisiin.
Toiminta-alueella asuu yli 365.000 asukasta, joista maaseutuohjelman alueella 103.500.
Toimialueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja
Ylöjärvi.
Tehtävä: Toimiminen paikallisena toimivaltaisena Leader -ryhmänä. Kantri toimii viranomaisena
Leader-toiminnan osalta.
Organisaatio: Kantrin johtokunta, Kantrin toimiston henkilökunta: toiminnanjohtaja
ja hankeaktivaattori, mahdollisesti harjoittelijoita tms.
Toiminnan sisältö: Kantrin strategiasta tiedottaminen, hakemusten vastaanotto ja
paperihakemusten syöttäminen Hyrrään, neuvonta hankkeen haun ja toteutuksen eri vaiheissa
sekä hakemusten käsittely ja arviointi. Johtokunta käsittelee hankehakemukset ja päättää Kantrin
lausunnosta. Hankkeen hakuun liittyvistä asioita tiedotetaan mahdollisille hakijoille ja muille
sidosryhmille kylä– ja muissa tilaisuuksissa, lehdissä, tiedotteissa ja Kantrin kotisivuilla sekä muilla
soveltuvilla tavoilla.
Kantrin työntekijät neuvovat hankkeiden hakijoita ja toteuttajia hankkeen haun ja toteutuksen
aikana sekä seuraavat ja raportoivat hankkeiden edistymisestä.
Kantri ry:n johtokunta ja työntekijät pyrkivät tekemään yhteistyötä ja tutustumaan muihin Leader ryhmiin Suomessa ja Euroopan Unionin alueella.
Vuoden 2021 tärkeimmät tehtävät ovat siirtymäkauden rahoituksen välittäminen hankkeille ja
erityisesti ohjelmakauden 2023-2028 valmistelu. Uuden kauden haku toteutetaan kahdessa
vaiheessa, 1. vaihe vuonna 2021.
Kehittäminen ohjataan kolmen toimintalinjan mukaan (osuus kokonaisrahoituksesta %):
1. Ympäristövastuinen asuminen
20 %
- Tavoite: Kantrin alueen ympäristö voi aikaisempaa paremmin ja sen käyttö on
kestävää. Alueella on mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen.
- 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

Toimintasuunnitelma

Sivu 3/5
23.3.2021

2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso
45 %
- Tavoite: 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
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
3. Paikallinen yrittäjyys
35 %
- Tavoite: Paikallinen yrittäjyys, joka perustuu ympäristön ja yhteisön kannalta
vastuulliseen toimintaan, tarjoaa toimeentulon aikaisempaa useammalle.
- rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää
osaamista
- erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka
ovat innovatiivisia
Läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.

2.

Nuoriso-Leader

Kantrin alueen kuntien rahoittama ja Kantrin hallinnoima Nuoriso-Leader on rahanpuutteen vuoksi
tauolla 2021.

3.

Omat hankkeet

3.1. Kansainvälinen metsähanke ”Green economy – multiple use of forest”
Kantri toteuttaa hankkeen yhdessä Metsäkeskuksen ja suomalaisten ja kansainvälisten
partnereiden (Ruotsi, Luxembourg, Portugali) kanssa. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2021
loppuun saakka. Hanke pyrkii toteuttamaan kv-seminaarin Pirkanmaalla lokakuussa 2021 metsä- ja
matkailualan yrittäjille sekä muille alan toimijoille. Koronatilanteen estäessä seminaarin
järjestämisen, se toteutetaan webinaarina.
3.2. Kansainvälinen kylähanke “Smart Villages Leader Network”
Hanke on kansainvälinen Leader-hanke tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon. Erityisenä
tavoitteena Kantrin alueella toimivien Älykkäät kylät-aihepiiriin liittyvien verkostojen rakentaminen
ja vahvistaminen kotimaassa, kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon
vahvistaminen sekä parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin. Hankkeelle on haettu
jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kv-opintomatkat
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järjestetään Kreikkaan syyskuussa 2021 ja Latviaan huhtikuussa 2022. Suomen seminaari
järjestetään syksyllä 2022.
Hankkeen kansainväliset kumppanit ovat PPP biedrība "Zied zeme" (Latvia), Pirkan Helmi ry
(Suomi), biedrība "Pierigas partneriba" (Latvia), Forth Valley & Lomond (Skotlanti), Attica Islands
Network (Kreikka) ja biedrība "Sernikon" (Latvia).

3.3. Kansainvälinen kylähanke ”Circle Leader-verkosto”
Hanke on kansainvälinen tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon pyrkivä Leader-hanke, jossa
on vanha paikallinen osuus. Tavoitteena on kiertotalouteen liittyvien verkostojen rakentaminen ja
vahvistaminen kotimaassa, erityisesti Kantrin alueella, kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja
tietotaidon vahvistaminen, parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin ja
kansainvälisyyden edistäminen Kantrin alueella sekä kestävän kylä- ja paikallistoiminnan
edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen paikallis- ja aluetasoilla.
Hankkeen kv-opintomatkojen aikataulua on jouduttu muuttamaan vallitsevasta koronatilanteesta
johtuen. Tämänhetkisen suunnitelman perusteella opintomatka Ruotsiin pyritään toteuttamaan
lokakuussa 2021, Luxemburgiin huhtikuussa 2022 ja Kantrin alueella kesäkuussa 2022.
Vuonna 2021 Circle-hankkeessa pyritään toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteisiin kuuluu erilaiset kiertotalous-aiheiset tapahtumat sekä
kylien kanssa laadittavat kiertotaloussuunnitelmat. Helmikuussa 2021 hankkeessa järjestettiin
kansainvälinen webinaari yhdessä kv-kumppaneiden kanssa.
Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun koronaviruksen aiheuttamien esteiden
vuoksi. Kv-yhteyksissä hankkeesta käytetään nimeä CIRCLE Leader Network. Hankkeen kvkumppanit ovat LEADER Skånes Ess (Ruotsi), LEADER Sydöstra Skåne (Ruotsi) ja LAG LEADER Regioun
Mëllerdall (Luxemburg).

4.

Yhdistystoiminta ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.5.2021 Tampereella.
Johtokunta esittää, että yhdistyksen johtokuntaan valitaan vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
puheenjohtaja ja 11 varsinaista jäsentä, sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet samasta ns.
kolmikannan ryhmästä, mutta eri alueelta, ja ottaen huomioon puheenjohtajan ryhmän. Tämä
käytäntö on osoittautunut hyväksi ja parantaa mahdollisuuksia noudattaa kolmikantaa
hankepäätöksien teossa myös mahdollisissa jääviystapauksissa.

5.

Viestintä

Kantri ry:n toiminnasta tiedotetaan monikanavaisesti verkkosivujen, tiedotteiden ja sosiaalisen
median, pääasiassa Facebookin ja Instagramin kautta. Kantrin rahoittamista hankkeista viestimistä
pyritään kehittämään vuoden 2021 aikana. Ensimmäisenä on toteutettu ”Hankkeet kartalle”karttasovellus, jolla pääsee tutkimaan vuosina 2017-2020 rahoitettuja hankkeita. Jatkossa karttaa
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päivitetään uusien rahoituspäätösten myötä. Hankkeista viestimistä ja Leader-rahoituksen
mahdollisuuksien tunnetuksi tekemistä voidaan edelleen kehittää esimerkiksi hanke-esittelyiden
kautta (videot, hanketarinat).
Teams-sovellusta käytetään aktiivisesti niin kokouksissa, koulutuksissa kuin sisäisessä viestinnässä.
Muita hyödyllisiä työkaluja otetaan käyttöön tarpeen mukaan.
Kantri osallistuu yhdessä Pirkanmaan ja Hämeenlinnan seutukunnan Leader-ryhmien kanssa
toteutettavaan ”Tämänkin kaiken EU mahdollistaa” -Road show-kiertueeseen, joka esittelee EUrahoitusmahdollisuuksia.
Kiertueeseen
on
saatu
erillisrahoitus
Ulkoministeriön
Eurooppatiedotukselta ja kiertueen suunnitteluun ja toteutukseen palkataan osa-aikainen
koordinaattori huhti-syyskuulle 2021. Varsinainen kiertue ajoittuu elo-syyskuulle 2021. Road showkokonaisuuden hallinnoijana toimii Pirkan Helmi.

