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Tiivistelmä loppuraportista
Kantri ry on Tampereen seutukunnassa maaseutujen kehittämishankkeita rahoittava Leadertoimintaryhmä. Tämä Kantri ry:n toimintaa ohjelmakaudella 2007—2013 koskeva loppuraportti sisältää
kuvauksen Kantri ry:n toiminnasta sekä arviointiosan, jota varten kerättiin haastattelu- ja kyselyaineistoa
Kantri ry:n sidosryhmiltä ja ohjelmakauden hanketoteuttajilta.
Ohjelmakaudelle 2007—2013 Kantri laati kehittämissuunnitelman Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta
kaukana”. Ohjelmakauden aikana rahoitusta myönnettiin hankkeille koko kehyksen mitalta, ja Kantrin
toimihenkilöt olivat erityisen tyytyväisiä eri tahojen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Toiminnan sujuvuutta
parantaisi Kantrin itsearvion mukaan tehokkaampi tiedottaminen, aiempaakin aktiivisempi
johtokuntatyöskentely sekä yksinkertaisempi hankkeiden hakuprosessi ilman päätösten viivästymistä.
Sidosryhmien (ELY-keskus ja Pirkanmaan Liitto) edustajilla ja hanketoteuttajilla oli keskenään melko erilaisia
kokemuksia ohjelman painopisteiden toteutumisesta. Ympäristövastuisen asumisen tavoite toteutui
sidosryhmien haastateltavien mukaan välttävästi, mutta hanketoteuttajien mukaan hyvin. Yhteisöllisyyden,
paikalliskulttuurin ja nuorison tavoitteessa sidosryhmien edustajien ja hanketoteuttajien mukaan
yhteisöllisyyttä lisättiin melko hyvin. Nuorison osalta ryhmien mielipiteet kuitenkin jakautuivat selvästi:
sidosryhmien edustajat pitivät nuorisotoimia kauden selvänä onnistumisena, kun taas hanketoteuttajien
mukaan nuorisoa oli mukana hankkeissa heikosti. Aktiviteettipalveluiden, paikallisten resurssien ja uusien
työpaikkojen tavoite jäi sekä sidosryhmien edustajien että hanketoteuttajien mukaan etäiseksi tavoitteeksi,
vaikka Kantrin omilla tavoitemittareilla mitattuna se saavutettiin hyvin.
Arvioinnin perusteella hankkeilla ja Leader-toiminnalla on kokonaisuudessaan onnistuttu saavuttamaan
merkittäviä tuloksia kohdealueilla. ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton toimihenkilöt kokivat yhteistyön
Kantrin kanssa erittäin luontevaksi ja sujuvaksi, ja hanketoteuttajat antoivat Kantrille ohjauksesta ja tuesta
lähes puhtaasti positiivista palautetta. Selkein Kantrille ja Leader-toiminnalle ulkopuolelta osoitettu
kehittämiskohde liittyy toimintaryhmän tiedottamiseen. Leader-rahoitusmahdollisuuden tulee saada
enemmän näkyvyyttä, ja hanketoimintaan tulee aktivoida yhä enemmän uusia hankehakijoita. Tietoisuutta
tulee lisätä niin maaseudulla kuin kaupunkialueillakin, jotta Leader-toiminnan vaikuttavuus kasvaisi. Kantrin
tulisi pyrkiä myös rikkomaan tavanomaisen toiminnan rajoja.
Kaikkiaan Leader-toiminnan uskottiin jatkuvan tai vahvistuvan tulevaisuudessa vähenevistä taloudellisista
resursseista huolimatta. Myös suurin osa hanketoteuttajista lähtisi tarvittaessa hakemaan Leaderrahoitusta uudelleen.
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1 JOHDANTO
Tämä loppuraportti käsittelee toimintaryhmä Kantri ry:n toimintaa ohjelmakaudella 2007—2013 sekä
toiminnan arviointia. Loppuraportissa selvitetään yhdistyksen toimintaperiaatteita ja tavoitteita kuluneella
ohjelmakaudella, sekä arvioidaan Kantri ry:n toiminnan merkitystä ja sen asemaa alueellisena kehittäjänä.
Loppuraportti toimii Kantri ry:n ohjelmakauden toiminnan kuvauksena ja arviointivälineenä kaikille Kantri
ry:n yhteistyötahoille, hanketoteuttajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Raportti on pyritty
kirjoittamaan niin, että se on luettavissa täysin ilman ennakkotietoja aiheesta. Loppuraportti toteutettiin
kolmen kuukauden korkeakouluharjoitteluna, ja sen toteutuksesta vastasi yhteiskuntatieteiden yo. Sanni
Pajarinen.
Loppuraportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään Kantri ry:n rakennetta ja
toimintaa sekä sitä, mitä Leader-toimintaperiaatteet Kantrin toiminnassa tarkoittavat. Ensimmäisessä
osassa luodaan myös katsaus ohjelmakaudelle 2007—2013 asetettuihin tavoitteisiin ja ohjelmakauden
aikana rahoitettuihin hankkeisiin. Osio on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.
Loppuraportin pääpaino on sen toisessa osassa, jossa keskitytään Kantri ry:n toiminnan arviointiin
toimintaryhmän yhteistyökumppaneilta kerätyn kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta. Arviointia varten
haastateltiin neljää ELY-keskuksen toimihenkilöä ja yhtä Pirkanmaan Liiton edustajaa sekä viittä Vuoden
hankkeiksi valittujen hankkeiden toteuttajaa. Lisäksi kaikille ohjelmakauden hanketoteuttajille lähetettiin
kyselylomake koskien hankkeiden toteutumista ja Kantrin toimintaa. Arviointiosiossa luodaan katsaus
Kantrin yhteistyötahojen näkemyksiin ja kokemuksiin kuluneesta ohjelmakaudesta sekä pyritään löytämään
osa-alueet, joilla Kantri ry voisi kehittää toimintaansa. Arviointia hyödynnetään erityisesti Kantri ry:n oman
toiminnan suunnitteluun, mutta arviointiosiossa on yhtä lailla hedelmällistä tietoa niin vanhoille kuin
uusillekin hankehakijoille ja -toteuttajille.
Tämä loppuraportti julkaistaan sekä painettuna versiona että verkkojulkaisuna Kantri ry:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.kantriry.fi.
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2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ
Kantri ry on Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämiseen tähtäävä yhdistys. Yhdistyksen
tarkoituksena on parantaa toimialueensa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia sekä
kehittää ympäristöä alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. Tavoitteensa
toteutumiseksi Kantri ry laatii paikallisia ja alueellisia maaseudun kehittämisohjelmia, ja myöntää rahoitusta
ohjelmaa toteuttaville hankkeille toiminta-alueellaan.
Kantri ry on yksi Suomen Leader-toimintaryhmistä, eli osana Leader-periaatteiden mukaista maaseudun
kehittämistoimintaa. Hankkeille myönnettävän rahoituksensa Kantri ry saa kunnilta, Suomen valtiolta ja
Euroopan Unionilta. Seuraavassa avataan tarkemmin Leader-käsitettä ja -toimintamallia.

2.1 Mitä Leader-toiminta on?
Toimintaryhmätyö on vakiintunut suomen kieleen LEADER-metodista, joka tarkoittaa tiettyjä periaatteita
noudattavaa paikallista maaseudun kehittämistapaa. LEADER on lyhenne ranskankielisistä sanoista, jotka
suomennettuna tarkoittavat ’maaseudun taloudellisen toiminnan yhdyssiteiden vahvistamista’. (Sihvola
toim. 2013, 13.) Leader-toimintatapa tuli Suomeen EU-jäsenyyden myötä vuonna 1995, ja vuonna 1997
Suomessa aloittivat maaseudun kehittämiseen tähtäävät LEADER II- ja POMO (Paikallisen omaehtoisuuden
maaseutuohjelma) -ryhmät. Ne kattoivat kaksi kolmasosaa Suomen maaseutualueista. Leader-toiminta
jatkui, ja uuden ohjelmakauden 2000—2006 tavoitteena oli Leader-toimintatavan levittäminen kaikille
Suomen maaseutualueille LEADER+-ohjelman avulla. Koko maaseudun kattavuus saavutettiin vuonna 2007
alkaneella ohjelmakaudella, jolloin Leader-toiminta siirrettiin osaksi Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa. (MMM 8/2007.) Tällä
hetkellä Suomessa toimii 56 Leader-toimintaryhmää.
Kantri ry on ollut mukana maaseudun kehittämistoiminnassa alusta asti, sillä se perustettiin vuonna 1997
Tampereen seutukunnan toimintaryhmäksi toteuttamaan alueella paikallista kehittämistyötä.
Ohjelmakausittain maa- ja metsätalousministeriö valitsee Leader-ryhmät toteuttamaan paikallista
kehittämistä, ja Kantri ry valittiin mukaan sekä kaudelle 2000—2006 että 2007—2013. Kantri ry on valittu
mukaan myös uudelle ohjelmakaudelle 2014—2020. Tähän mennessä Kantri ry on myöntänyt rahoituksen
yhteensä noin 450 hankkeelle maaseutualueilla.
Leader-toimintaa ohjaavat tietynlaiset työtapojen ominaispiirteet, jotka on määritelty myös Euroopan
unionin maaseudun kehittämisasetuksessa. Leader-periaatteita on seitsemän, ja ne ovat:




Alhaalta ylöspäin -periaate: hankkeissa toteutettavien kehittämisideoiden tulee olla
paikallislähtöisiä, ja päätösvalta kehittämisstrategian luomisessa kuuluu paikalliselle
toimintaryhmälle.
Alueperusteisuus: paikallinen kehittämisstrategia laaditaan tietylle, noin seutukunnan kokoiselle
alueelle.
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Paikallinen kumppanuus: toiminta yhdistää erikokoisia julkisia ja yksityisiä toimijoita, kuten
esimerkiksi toimintaryhmän kolmikantaisen johtokunnan tapauksessa (alueen asukkaat +
paikallinen yhteisö + paikallinen julkinen taho).
Monialaisuus: paikallinen kehittämisstrategia yhdistää eri sektoreita, hankkeita ja toimijoita
vuorovaikutukseen.
Innovatiivisuus: kehittämistoiminnalla ja hankkeilla tulee olla pyrkimys uuden luomiseen.
Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: kumppanuutta harjoitetaan oman maan eri alueiden
kesken sekä eri maiden välillä.
Verkostoituminen: toiminnassa pyritään kokemusten jakamiseen ja toiminnasta oppimiseen eri
toimijoiden, sektoreiden ja hankkeiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hankkeille myönnettävä Leader-rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Hankkeissa
on mukana myös hanketoteuttajan yksityistä rahoitusta, joka voi olla myös vastikkeettomia suorituksia eli
talkootyötä. Tässä raportissa vastikkeettomia suorituksia kuvataan juuri talkootöiden käsitteellä. Leaderrahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, yleishyödylliseen investointihankkeeseen tai
yrityshankkeeseen, ja tukea voidaan myöntää 20—80 % hankkeen kokonaiskuluista hankkeesta riippuen.
Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset, kunnat ja säätiöt.
Toimintaryhmät vastaavat rahoitettavien hankkeiden valinnasta tarkoituksenmukaisuusharkintaa
noudattaen. Alueelliset ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) tekevät lopulliset
hankkeiden myöntö- ja maksatuspäätökset käyttäen laillisuusharkintaa päätöksiä tehdessään. Aiemmin
päätöksistä vastasivat alueelliset TE-keskukset, ja vuoden 2010 alusta asti ELY-keskukset.

2.2 Kantri ry:n rakenne ja toiminta
Kantri ry toteuttaa kehittämissuunnitelmaansa ohjelmakausittain Tampereen seutukunnan
maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere Vesilahti ja
Ylöjärvi. Ohjelmakauden 2007—2013 aikana koko toiminta-alueella oli noin 83 000 asukasta. Orivesi, joka
kuuluu Tampereen seutukuntaan, liittyi osaksi Kantrin toiminta-aluetta vuodesta 2014 alkaen.
Kantrin toiminta-aluetta luonnehtii suuren, kasvavan kaupungin läheisyys. Alue on muuttovoittoinen, ja yksi
Suomen nopeimmin kasvavista seutukunnista (Tilastokeskus 2015; Tampereen kaupunki 2013). Tämä on
huomioitu Kantrin tavoitteissa ja visiossa:
”Kantrin alue on Suomen vetovoimaisin asuinpaikka, joka tarjoaa monipuolisen ja yhteisöllisen ympäristön
yrittää, työskennellä ja opiskella. Tämä ympäristö koostuu kaupunki- ja maaseutualueista, joissa on
koulutetut aktiiviset ihmiset, elinvoimainen vastuuta ottava yhteisö, toimiva infrastruktuuri, hoidetut pellot
ja metsät sekä monimuotoinen elävä kulttuurimaisema ja puhdas luonto. Ympäristövastuullinen asuminen
on mahdollista koko seutukunnan alueella.”
Yhdistyksenä Kantri ry koostuu jäsenistöstä ja johtokunnasta. Kantri ry:llä on 493 jäsentä (5/2015 tilanne),
joista 447 on yksityishenkilöitä ja 46 on yhdistyksiä tai muita yhteisöjä. Kantrin jäsenistö valitsee
yhdistykselle johtokunnan kerran vuodessa vuosikokouksessa. Johtokunnan päätehtävänä on käsitellä
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toimintaryhmän vastaanottamia hankehakemuksia sitä mukaa kun hakemuksia kertyy tarpeeksi, yleensä
noin kerran kuukaudessa. Kantri ry:n toimiston palkattua henkilöstöä ovat yhdistyksen toiminnanjohtaja
Kari Kylkilahti ja hankeaktivaattori Airi Paananen. Heidän tehtävänään on johtokunnan ohjauksessa avustaa
hankkeiden hakijoita ja toteuttajia hankkeen suunnittelun, haun ja toteutuksen eri vaiheissa.
Kantrin johtokunnan jäsenmäärä puheenjohtaja mukaan luettuna vaihteli ohjelmakaudella 9:n ja 13:n
välillä. Vuodesta 2010 lähtien johtokunnan jäsenten lukumääräksi vakiintui yhdeksän. Keväällä 2007
hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan Kantrin johtokunnassa saa toimia jäsenenä tai puheenjohtajana
korkeintaan kuusi vuotta. Vuoden 2009 keväästä alkaen kaikille johtokunnan jäsenille valittiin myös
varajäsenet.
Ohjelmakauden aikana Kantrin johtokunnassa toimi viisi eri puheenjohtajaa; Eeva Palmolahti, Mikko
Rydman, Eero Halme, Anu Tervonen ja Antti Uusi-Rasi. Vaihtuvuutta puheenjohtajissa oli ohjelmakauden
ensimmäisenä vuotena sekä kahtena viimeisenä vuotena, muina vuosina puheenjohtaja pysyi samana.
Kaikki ohjelmakauden 2007—2013 johtokuntien jäsenet ja puheenjohtajat mukaan lukien johtokunnissa
työskenteli kauden aikana yhteensä 34 eri henkilöä. Joka vuosi johtokuntaan valittiin keskimäärin kolme
sellaista uutta jäsentä, jotka eivät olleet työskennelleet johtokunnassa ainakaan saman ohjelmakauden
aikana. Edellä mainittuihin lukuihin ei ole laskettu varajäseniä.
Kuviossa 1 on nähtävissä johtokunnan kokoonpanojen sukupuolijakauma toimikausittain. Ohjelmakauden
alkuvuosina johtokunta oli naisvoittoinen ja vuoden 2010 puoliväliin asti johtokunta koostui jokseenkin
tasaisesti naisista ja miehistä, mutta siitä eteenpäin johtokunnan jäsenistä enemmistö oli miehiä.
Kuvio 1

Miesten ja naisten lukumääräinen osuus johtokunnan
jäsenistä toimikausittain
00l1900in1900n
00l1900in1900n
00l1900in1900n
00l1900in1900n
00l1900in1900n
00l1900in1900n

Miehiä
Naisia
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Kantrin johtokunta valitsee vastaanotetuista hankehakemuksista ne, joille Kantri puoltaa rahoitusta.
Hankkeita valittaessa jokaisen hankehakemuksen osalta käydään laajaa ja arvioivaa keskustelua.
Hankkeiden valinnassa avainasemassa on se, miten hanke toteuttaa ohjelmakaudelle laadittua
kehittämissuunnitelmaa. Hankkeen kohde voi olla lähes mikä tahansa, jos hankkeella vain on selvä yhteys
kohdealueensa tarpeisiin ja Kantrin laatimaan kehittämisohjelmaan. Yrityshankkeissa pääsääntönä on, että
rahoitettavan toimenpiteen avulla on kyettävä lisäämään yrityksen volyymia tai toimintaedellytyksiä, ja/tai
luoda tai säilyttää työpaikkoja. Kantri ei säätele minkään tyyppisten hankkeiden rahoitusta kunnittain tai
varaa kaikille alueensa kunnille tiettyä rahoituskiintiötä, vaan asettaa hankkeiden sisällön etusijalle
valintojen tekemisessä.
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Johtokunta valitsee rahoitettavat hankkeet hankesuunnitelmien perusteella. Pääasiassa huolella laadittu
hankesuunnitelma on ensisijainen perusta onnistuneelle hankkeelle, mutta hankesuunnitelman perusteella
ei pystytä ehdottomasti takaamaan hankkeen onnistumista tai epäonnistumista. Hankkeiden valinnassa
harjoitetaankin ajoittain tietynlaista riskinottoa, jotta mahdollisimman monelle hankkeelle annettaisiin
mahdollisuus.
Eri hanketyypeille voidaan myöntää eri määrä rahoitusta suhteessa hankkeen kustannusten
kokonaisrahoitukseen. Kantrin johtokunta teki ohjelmakaudella linjanvetoa siitä, paljonko kunkin
hanketyypin hankkeille voidaan myöntää rahoitusta. Yritystukea voitiin myöntää tukimuodosta riippuen
20—75 % kustannusten kokonaisrahoituksesta, mutta useimmissa tapauksissa 20—50 %. Tavallisesti
hankkeille myönnettävä rahoitus koostuu EU:lta, valtiolta ja kunnalta saatavasta rahoituksesta sekä
yksityisestä rahoituksesta, mutta Kantrin myöntämät yritystuet eivät sisällä lainkaan kuntarahaa.
Ohjelmakaudella 2007—2013 yritystuen keskimääräinen suuruus oli 14 477 euroa. Kokonaisen julkisesta ja
yksityisestä rahoituksesta koostuvan yrityshankkeen keskimääräinen suuruus ohjelmakaudella oli 55 299
euroa.
Johtokunnan linjausten mukaisesti yhteisöllisille investointihankkeille voitiin myöntää rahoitusta 50 %
hankkeen kustannusten kokonaisrahoituksesta tai korkeintaan 60 000 euroa. Ohjelmakaudella 2007—2013
keskimääräinen yhteisöllisen investointihankkeen tuen suuruus oli 25 429 euroa. Kokonaisen yhteisöllisen
investointihankkeen (julkinen rahoitus + yksityinen rahoitus) keskimääräinen suuruus ohjelmakaudella oli
47 472 euroa.
Yhteisöllisille kehittämishankkeille myönnettävä rahoitus oli useimmiten 80 % hankkeen kustannusten
kokonaisrahoituksesta. Kuluneella ohjelmakaudella keskimääräinen yhteisöllisen kehittämishankkeen tuen
suuruus oli 21 162 euroa. Kokonaisen yhteisöllisen kehittämishankkeen (julkinen rahoitus + yksityinen
rahoitus) keskimääräinen suuruus oli ohjelmakaudella 25 519 euroa.

3.1 Yhdistyksen tiedotustoiminta
Viestinnällä ja tiedottamisella on tärkeä tehtävä välittää tietoa Kantrin tarjoamista kehittämistyön välineistä
ja niiden kautta saavutettavista tuloksista. Ohjelmakaudella 2007—2013 Kantri hyödynsi toimintansa
tiedottamisessa useita eri väyliä. Merkittävimpiä tiedotusväyliä olivat yhdistyksen omat Internet-sivut ja
lehdet, tilaisuudet alueen kunnissa sekä Kantri ry:n omat hankkeet.
Kantrin omille Internet-sivuille päivitetään Kantri ry:n uusimpia tiedotteita, jo valmistuneet ohjelmakausien
loppuraportit, kuluvan kauden kehittämisohjelma sekä ohjeet hankehakemiseen. Sen lisäksi kohdealueen
paikallislehdissä on julkaistu ilmoituksia ja artikkeleita, ja Kantrin toiminnasta on tiedottanut myös
Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen Kyläkapula-lehti. Kantrin oma hanke- ja
toimintatiedote julkaistaan noin kolmesta kuuteen kertaa vuodessa. Tiedote sisältää ajankohtaista
tietoa esimerkiksi hankkeiden hakumenettelyistä, ohjelmakausien vaihtumisesta sekä Leaderrahoitusta koskevista tiedotustilaisuuksista. Nettijulkaisun lisäksi tiedote lähetetään paperisena
versiona Kantri ry:n eri yhteistyökumppaneille eli kuntien yhteyshenkilöille, yhdistyksen jäsenistölle
sekä kyseisen ohjelmakauden hanketoteuttajille.
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Hankehakijoiden tapaaminen ja jalkautuminen kohdealueen kuntiin ovat myös olleet Kantrin
toiminnan tiedotusmuotoja. Alueilla on järjestetty erilaisia kyläiltoja, kotiseuturetkiä, kuntapalavereita
ja kuntakierroksia, joihin hankehakijat ovat saaneet osallistua kerätäkseen tietoa Kantri ry:n
rahoitusmahdollisuuksista ja tavatakseen yhdistyksen toimihenkilöitä. Hankeiltoja järjestetään
kunnittain, minkä lisäksi kuntien yhteyshenkilöiden kanssa tavataan useamman kerran vuodessa.
Kantri ry on tehnyt itseään näkyväksi myös osallistumalla eri tapahtumiin puhujana, kouluttajana tai
osallistujana.
Eräänä tiedottamisen muotona toimivat hankehakijoiden teema-haut, joilla mahdollistettiin
hankehakemusten parempi keskinäinen vertailu. Teema-haku toimi niin, että kaksi kertaa vuodessa oli
haku investointi- ja ympäristöhankkeille. Kerran kokeiltiin hakua myös nuoret ja kansainvälisyys teeman hankkeille, mutta hankehakemuksia ei tullut tarpeeksi.
Muun tiedottamisen lisäksi Kantri ry:n omat hankkeet ovat tuoneet näkyvyyttä toimintaryhmälle ja
levittäneet tietoutta Leader-rahoitusmahdollisuuksista. Kantrin omista hankkeista kuluneella
ohjelmakaudella kerrotaan tarkemmin luvussa 3.4.

3 KANTRI RY:N TOIMINTA OHJELMAKAUDELLA 2007—2013
Seuraavassa luodaan katsaus ohjelmakauden 2007—2013 kehittämisohjelmaan sekä siihen, millaisia
hankkeita ohjelmakauden aikana on rahoitettu. Samalla tarkastellaan sitä, miten koko ohjelmakauden
rahoituskehys on jakautunut erilaisten hankkeiden kesken ja miten toteutuneet hankkeet toteuttavat
ohjelman kolmea painopistettä. Esimerkkeinä hankkeista mainitaan Kantrin omat hankkeet sekä Vuoden
hankkeiksi valitut hankkeet, mutta kaikki ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet ovat listattuna raportin
liitteenä (Liite 1).

3.1 Ohjelmakauden kehittämissuunnitelma
Ohjelmakaudelle 2007—2013 Kantri laati oman paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelmansa, jonka
painopisteet noudattavat koko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa asetettuja tavoitteita.
Kantri ry laati kehittämissuunnitelmansa paikallisilta hanketoteuttajilta, sidosryhmiltä ja Kantrin jäseniltä
kerätyn kirjallisen tai kyselymuotoisen palautteen pohjalta. Lopullista kehittämissuunnitelmaa työstettiin
Kantrin johtokunnassa vuodesta 2005 alkaen, ja se sai nimekseen Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta
kaukana”.
Koko ohjelmalle valitulla asukasläheisellä teemalla pyritään kehittämään asumisen mahdollisuuksia
Tampereen seudun maaseutualueilla niin, että se kehittyisi Suomen ykkösmaaseuduksi. Suuren
kaupunkikeskuksen läheisyys saattaa aiheuttaa sitä ympäröiville alueille asumisen suhteen suuria
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maankäytöllisiä ja muunlaisia kasvupaineita, mutta toisaalta se voi myös mahdollistaa alueen voimakkaan
kehittymisen niin palvelujen, työpaikkojen kuin markkinoidenkin osalta.
Ohjelman painopisteitä määriteltäessä pyrittiin muodostamaan kokonaisuus, jossa yksi painopiste sisältää
asumisen fyysiset osatekijät, toinen sen sosiaaliset ja yhteisölliset edellytykset ja kolmas paikallislähtöisten
palveluiden ja tuotteiden tuotannon näkökulman. Ohjelman painopisteet ovat (suluissa tavoiteltu osuus
koko rahoituksesta):



Ympäristövastuinen asuminen (35 % koko rahoituksesta)
Toiminnalla edistetään ympäristön aiempaa parempaa hyvinvointia, ja pyritään säilyttämään suuri
osa maaseutumaisemasta maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäytön suunnitelmaa. 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.
Mittari 4. Hankkeissa luodaan 10 uutta tai päivitettyä kyläsuunnitelmaa.



Yhteisöllisyys, paikallisuus ja nuoriso (40 % koko rahoituksesta)
Toiminnalla vahvistetaan arjen sosiaalisia verkostoja ja lisätään yhteisöllisyyttä voimakkaasta
muuttoliikkeestä, nopeasti rakentuvista asuinalueista ja muista muutoksista huolimatta. Nuorten ja
naisten roolia kehittämistoiminnassa ja kehittämistyötä tekevinä pyritään lisäämään. Arjen
ruohonjuuritason toimintaan pyritään lisäämään kansainvälistä ja alueellista verkostoitumista.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä
luodaan uusia yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Mittari 2. Yhteisölliset kohtaamispaikat ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen
kunnissa usean toimijan yhteistyönä.
Mittari 3. 25 prosentissa 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.



Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta (25 % koko rahoituksesta)
Toiminnalla edistetään kohdealueiden ihmisten toimeentuloa sekä paikallisten raaka-aineiden ja
muiden resurssien hyödyntämistä. Tampereen ja sen ympäristön markkinoita hyödynnetään
paikallisten resurssien jalostamisessa, ja toiminta tapahtuu yritysmäisesti sekä sosiaalisesti
kestävällä tavalla.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
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Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 42 uutta työpaikkaa.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle.

Ohjelmakauden kehittämissuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi laatia hanketoteuttajien kanssa
hankkeelle tavoitesitoumus, jolla pyrittäisiin seuraamaan ja mittaamaan hankkeen tavoitteiden täyttymistä.
Käytäntöä ei kuitenkaan koettu toimivaksi, ja liiallisen byrokratian välttämiseksi sitä ei käytännössä
sovellettu.
Ohjelmakauden kehittämissuunnitelmassa laadittiin myös kolme erilaista skenaariota eli
tulevaisuudenkuvaa koskien sitä, miltä Kantrin toimialue voisi näyttää vuonna 2020. Yksi skenaarioista
kuvasi tavoiteltua tulevaisuutta, ja kaksi muuta sellaista kuvaa, joita pyritään välttämään. Skenaarioiden
tarkastelu vielä tämän ohjelmakauden loppuraportissa ei kuitenkaan osoittautunut mielekkääksi, sillä
minkään skenaarion toteutuminen ei arvioinnin perusteella erottunut kovin selkeästi. Alkaneen uuden
ohjelmakauden 2014—2020 päätyttyä skenaarioiden tarkastelu voi kuitenkin olla jo hyvin kiinnostavaa.

3.2 Hankkeet ja tavoitteiden toteutuminen
Ohjelmakauden aikana Kantri ry vastaanotti 186 hankehakemusta. Yhteensä 15 hankehakemusta peruttiin
ennen johtokunnan käsittelyä, eli johtokunta käsitteli yhteensä 171 hakemusta. Johtokunta puolsi
rahoitusta 153 hankkeelle ja hylkäsi 18 hakemusta. Toteutuneita hankkeita oli lopulta yhteensä 144.
Hankkeiden tai hankehakemusten perumisesta ja hylkäämisestä voi lukea tarkemmin luvusta 3.3. Kaikista
ohjelmakauden hankehakijoista uusia hakijoita oli 64 prosenttia, ja vanhoja hakijoita 36 prosenttia. Niistä
hankkeista, jotka toteutuivat, uusia hakijoita oli 58 prosenttia ja vanhoja hakijoita 42 prosenttia.
Koko ohjelmakautta 2007—2013 varten Kantri ry:lle myönnetty rahoituskehys oli 6 376 615 €. Kehyksen
tavoitteeksi asetettiin, että julkisen rahoituksen osuus on 65 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus
vähintään 35 prosenttia. Rahoituksen toteuma voi kuitenkin olla erilainen, jos yksityisen rahoituksen osuus
on asetettua minimiä suurempi. Kuluneella ohjelmakaudella yksityisen rahoituksen osuus oli lopulta 43
prosenttia, ja julkisen rahoituksen osuus 57 prosenttia. Toteumaksi tuli 6 753 889 €, ja kuviosta 2 näkyy
koko rahoituksen toteuma rahan lähteittäin.
Kuvio 2

Kantrin ohjelman 2007-2013 toteuma rahan lähteittäin
EU;
1 737 222 €
26 %

Yksityinen;
2 882 693 €
43 %

Kunta;
784 173 €
11 %

Valtio;
1 324 473 €
20 %

Muu valtio;
17 557 €
0%
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Julkinen rahoitus jakautuu niin, että siitä 45 % tulee EU:lta, 35 % valtiolta ja 20 % kunnilta. Ohjelmakauden
2007—2013 julkisen rahan toteuma näkyy Kuviossa 3. Julkisesta rahoituksesta 20 prosenttia on
toimintaryhmän hallintoon kohdistuvaa rahaa, ja loput 80 prosenttia hankerahaa.
Kuvio 3

Julkisen rahoituksen jakauma

Kunta;
784 173 €
20 %

Valtio;
1 324 473 €
34 %

EU;
1 737 222 €
45 %

Muu valtio;
17 557 €
1%

Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeessa on myös hakijan omaa rahoitusta. Hankkeiden yksityisen
rahoitusosuuden hakija voi maksaa rahana tai vastikkeettomilla suorituksilla eli talkootyöllä. Hankkeen
yksityisen rahoituksen osuudesta korkeintaan 75 % voi suorittaa talkoilla, ja loput 25 % on koostuttava
rahasta. Toisin sanoen, hanketoteuttajan tarvitsee rahoittaa hanketta omilla rahoilla sitä vähemmän, mitä
enemmän talkootöitä hankkeessa tehdään (maksimissaan 75 %). Kuviossa 4 on nähtävillä se, kuinka
yksityinen rahoitus jakautui rahaan ja talkoisiin ohjelmakaudella 2007—2013. Talkootöitä toteutettiin
selvästi alle maksimimäärän, mutta rahallisesti silti lähes 700 000 euron edestä.
Talkootyöt ovat kannattavuudestaan huolimatta melko haastava työmuoto, sillä talkoolaisia tulee saada
sitoutumaan hankkeeseen tarpeeksi paljon ja riittävän pitkäksi ajaksi. Talkootöiden arvo mitataan 10€/h
työtunteina, ja niiden laskemiseksi talkootyötunnit tulee kirjata huolellisesti. Uudelle ohjelmakaudelle
2014—2020 muutoksena on se, että talkoina voi teettää 100 prosenttia yksityisen rahoituksen osuudesta.
Hanketoteuttajalta ei siis edellytetä rahalla maksettavaa omaa rahoitusta, mikäli koko yksityisen
rahoituksen osuus suoritetaan talkootöin.
Kuvio 4

Yksityisen rahoituksen jakauma
Talkoot;
691 223 €
24 %
Rahaa;
2 191 469 €
76 %
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Ohjelmakaudella 2007—2013 rahoituksen saaneista toteutuneista hankkeista yhteisöllisiä
investointihankkeita oli 58 kappaletta, yhteisöllisiä kehittämishankkeita 52 kappaletta ja yrityshankkeita 34
kappaletta. Koko toteutuneen rahoituksen (julkinen ja yksityinen) jakautuminen kolmelle eri hanketyypille
näkyy kuviossa 5.
Kuvio 5.

Toteutuneen rahoituksen jakautuminen eri hanketyypeille
Yhteisölliset
investointihankkeet

32 %
46 %

Yhteisölliset
kehittämishankkeet
22 %

Yrityshankkeet

Hankkeille osoitetusta julkisesta rahasta 48 % kohdistui yhteisöllisiin investointihankkeisiin, 36 %
yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin ja 16 % yrityshankkeisiin. Vastaavasti yksityisestä rahoituksesta 44 %
kohdistui yhteisöllisiin investointihankkeisiin, 8 % yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin ja 48 %
yrityshankkeisiin. Suurin osa yksityisestä rahoituksesta koski yrityshankkeita siksi, koska yrityshankkeille
myönnettävä julkinen rahoitus on useimmiten 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Yhteisöllisissä
hankkeissa vastaava prosentti on 50—80 %.
Taulukosta 1 on nähtävissä se, miten ohjelmakaudella toteutuneet hankkeet ovat lukumäärällisesti
jakautuneet kehittämissuunnitelman painopisteisiin. Yhteisöllisyyden, paikalliskulttuurin ja nuorison sekä
aktiivipalveluiden painopisteisiin lukeutui suunniteltua suurempi osuus hankkeista, kun taas
ympäristövastuisen asumisen tavoitetta toteutti suunniteltua pienempi osuus hankkeista. Hankkeiden
prosentuaalinen jakauma ohjelman painopisteisiin vastaa kuitenkin kokonaisuudessaan varsin hyvin
ohjelmassa asetettua tavoitejakaumaa.
Taulukko 1
Kaikki ohjelmakauden painopisteet
Ympäristövastuinen asuminen
Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Aktiivipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta

Tavoiteosuus Toteutunut osuus
35 %
26 %
40 %
46 %
25 %
28 %

Seuraavassa esitellään kolmen eri tavoitteen toteutuminen ohjelmakauden hankkeissa tavoitteille
asetettujen mittareiden avulla. Kantri on asettanut kehittämissuunnitelmassaan tietyt mittarit tavoitteiden
toteutumiselle, ja ne lukevat aina taulukon ensimmäisessä sarakkeessa. Hanketoteuttajat ovat
hankesuunnitelmissaan asettaneet tietyn ennusteen tavoitteen toteutumiselle, mikä näkyy taulukon
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toisessa sarakkeessa. Taulukon kolmannessa sarakkeessa näkyy lopullinen toteuma, joka kertoo mittarin
todellisesta täyttymisestä. Kolmen ohjelman painopisteen mittareiden toteutuminen esitellään erillisissä
taulukoissa. Taulukossa 2 on nähtävillä ympäristövastuisen asumisen tavoitteen mittareiden toteutuminen.
Taulukko 2
Ympäristövastuinen asuminen: tavoite
10 maankäyttösuunnitelmaa
17 ympäristönhoitosopimusta
7 ympäristön tilaa parantavaa tuotetta
10 kyläsuunnitelmaa

Hankkeissa luvattu määrä
5
29
39
9

Toteutunut määrä
5
32
36
9

Mittareiden perusteella ympäristövastuisen asumisen tavoite on toteutunut kiitettävästi. Toteutuneiden
maankäyttösuunnitelmien lukumäärä jäi jonkin verran tavoitteesta, mutta hankkeissa luvattu määrä vastasi
lopullista
toteumaa.
Ympäristönhoitosopimuksia
(maisemanhoitosuunnitelmia
ja
ympäristönhoitosopimuksia) luvattiin ja toteutettiin hankkeissa selvästi tavoitetta suurempi määrä.
Ympäristön tilaa parantavia tuotteita luotiin moninkertaisesti tavoitteeseen nähden, ja toteutettujen
kyläsuunnitelmien lukumäärä jäi vain yhden tavoitellusta määrästä.
Taulukossa 3 näkyy yhteisöllisyyden, paikalliskulttuurin ja nuorison tavoitteen mittareiden toteutuminen.
Taulukko 3
Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso: tavoite
20 kpl yhteisiä tiloja tai toiminnan muotoja
7 erilaista arjen turvaverkkotoimintaa
36 hankkeessa pääosa toteuttajista on alle 30-vuotiaita
Naiset ovat avainroolissa 72 hankkeen toteutuksessa
7 kansainvälistä yhteishanketta

Hankkeissa luvattu määrä
67
25
6
38
4

Toteutunut määrä
68
42
26
72
3

Yhteisöllisyyden, paikalliskulttuurin ja nuorison tavoite toteutui mittareiden perusteella kokonaisuudessaan
erittäin hyvin. Yhteisiä tiloja tai toiminnan muotoja toteutettiin lopulta yli kolme kertaa tavoiteltua määrää
enemmän. Arjen turvaverkkotoiminta osoittautui onnistuneeksi, sillä lopulta yli 40 hankkeessa onnistuttiin
organisoimaan yhteisöllistä kohtaamispaikka- ja turvaverkkotoimintaa. Nuorten osallistuminen oli jonkin
verran tavoiteltua alhaisempaa, sillä 36 hankkeen sijaan nuoria toteuttajia oli 26 hankkeessa. Hankkeissa
luvattu määrä oli kuitenkin paljon lopullista toteumaa pienempi, eli hankehakijat ovat hankesuunnitelmissa
saattaneet myös aliarvioida nuorten osallistumisen asteen. Myös kansainvälisten yhteishankkeiden
kohdalla jäätiin jonkin verran tavoitteesta, sillä tavoitellun seitsemän hankkeen sijaan toteutuneita oli vain
kolme.
Taulukossa 4 näkyy aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta -painopisteen mittareiden
toteutuminen.
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Taulukko 4
Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita: tavoite
20 uutta yritystä
42 uutta työpaikkaa
7 yrityksen jatkajaa

Hankkeissa luvattu määrä
19
64
3

Toteutunut määrä
19
45
4

Aktiviteettipalveluiden ja paikallistuotteiden tavoite toteutui mittareiden perusteella melko onnistuneesti.
Uusia yrityksiä perustettiin 19, eli vain yksi tavoiteltua vähemmän. Uusia työpaikkoja luotiin tavoitemäärää
enemmän, vaikka hankkeissa luvattu määrä olikin hieman yliarvioitu. Toteuman voidaan kuitenkin olettaa
olevan seurausta heikosta taloustilanteesta ja varovaisuudesta investointeihin. Samankaltaiset vaikutukset
ovat nähtävissä siinä, että yhteensä neljälle yritykselle löydettiin jatkaja tavoitellun seitsemän sijaan.
Kokonaisuudessaan ohjelman 2007—2013 painopisteet toteutuivat siis melko kiitettävästi. Parantamisen
varaa seuraaville ohjelmakausille on edelleen maankäyttösuunnitelmien ja kyläsuunnitelmien
toteuttamisessa, nuorten osallistumisessa, kansainvälisyydessä sekä yritysten jatkajien löytämisessä.
Toimintaryhmät määrittelevät omissa paikallisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissaan myös sen, mitkä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjat ja toimenpiteet ne ottavat omalla
alueellaan käyttöönsä. Lisätietoa ja listaus Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjoista löytyy
raportin liitteestä 2. Alla olevassa kuviossa 6 näkyy ohjelmakaudella 2007—2013 toteutuneiden hankkeiden
jakauma eri toimintalinjoihin.
Kuvio 6

Hankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjoittain
Toimintalinja 1. Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
Toimintalinja 2. Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen (ei toteutuneita hankkeita)
Toimintalinja 3. Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimintalinja 4. Leader-toiminta ja alueiden väliset hankkeet
1 %0 %

28 %

71 %

Vaikka Kantri ry:llä ei ole hankerahalle minkäänlaisia kuntakohtaisia kiintiöitä, on mielenkiintoista
tarkastella myös sitä, miten rahoituskehys jakautuu toimialueen eri kunnille. Kuviosta 7 näkyy yksityisen ja
julkisen rahan kokonaistoteuma kunnittain. Ylöjärvellä yksityisen rahan määrä on selvästi suurin, ja
Pirkkalassa pienin. Ylöjärvellä yhtälailla julkisen rahan määrä on suurin, eli rahallisesti mitattuna
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hanketoiminta oli aktiivisinta Ylöjärvellä ohjelmakaudella 2007—2013. Hanketoiminnan aktiivisuuden
mittaaminen on kuitenkin monimutkaista, sillä suuri määrä myönnettyä rahaa ei välttämättä kerro
hankkeiden lukumäärästä tai hankkeilla tehdyistä toimenpiteistä. Pienemmällä summalla on voitu toteuttaa
useampia pieniä hankkeita muutaman suuren sijaan. Myönnetyn yksityisen ja julkisen rahan määrä on
kuitenkin melko hyvä mittari siinä, kuinka paljon hankehakuun ja -toimintaan on eri kunnissa aktivoiduttu.
Kuvio 7

Yksityisen ja julkisen rahan kokonaismäärä kunnittain
Ylöjärvi
Vesilahti

Nokia
Lempäälä

Yksityistä rahaa

Kangasala

Julkista rahaa

Tampere
Pirkkala
00l1900in1900n
47l2447in2447n
95l2995in2995n
42l3542in3542n
90l4090in4090n
37l4637in4637n
85l5185in5185n

Kuviossa 8 on nähtävissä se, miten julkinen raha muodostuu eri rahanlähteistä kunnittain. EU:n, valtion ja
kunnan osuudet julkisesta rahasta ovat eri kunnissa samassa suhteessa. Muun julkisen (esimerkiksi muun
valtion) rahan osuus koko julkisesta rahasta on hyvin pieni.
Jokainen Kantrin toimialueen kunta sijoitti ohjelmakaudella omaksi osuudekseen kuntarahasta noin
121 000 euroa. Huomattavaa kuntakohtaisessa tarkastelussa on, että jokainen kunta sai sijoittamansa
kuntarahan takaisin EU:n ja valtion rahaosuuksissa.
Kuvio 8

Julkisen rahan muodostuminen rahan lähteittäin kuntakohtaisesti
32l3132in3132n
95l2995in2995n
58l2858in2858n
21l2721in2721n
84l2584in2584n
47l2447in2447n
10l2310in2310n
73l2173in2173n
36l2036in2036n
00l1900in1900n

EU
Valtio
Kunta
Muu julkinen

Ylöjärvi

Vesilahti

Nokia

Lempäälä Kangasala Tampere
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Pirkkala

Vastaavasti yksityisen rahan muodostuminen rahasta ja talkootöistä kunnittain näkyy kuviossa 9. Kuviossa
näkyy esimerkiksi se, missä kunnissa on tehty eniten talkootyötä ja missä taas vähemmän. Eniten
talkootyötä tehtiin ohjelmakauden aikana Vesilahdella, Lempäälässä, Ylöjärvellä ja Nokialla, kun taas
Kangasalla, Tampereella ja Pirkkalassa talkoita tehtiin vähemmän. Yksityisestä rahoituksesta hankkeisiin
sijoitettiin rahana kaikkiaan 2,18 miljoonaa, ja vastikkeettomia suorituksia eli talkootyötä annettiin lähes
700 000 euron edestä. Tulojen osuus yksityisestä rahoituksesta on erittäin vähäinen.
Kuvio 9

Yksityisen rahan muodostuminen kunnittain
64l4364in4364n
90l4090in4090n
16l3816in3816n
42l3542in3542n
68l3268in3268n
95l2995in2995n
21l2721in2721n
47l2447in2447n
73l2173in2173n
00l1900in1900n

Rahana
Talkootyönä
Tulot

Ylöjärvi

Vesilahti

Nokia

Lempäälä Kangasala Tampere Pirkkala

3.3 Hylätyt ja perutut hankkeet
Ohjelmakaudella 2007—2013 ennen johtokunnan käsittelyä peruttiin yhteensä 15 hankehakemusta, joista
seitsemän oli yhteisöllisten hankkeiden hakemuksia ja 8 yritystukia. Käsittelemistään 171
hankehakemuksesta johtokunta hylkäsi 18 hakemusta. Johtokunnan puollon jälkeen peruttiin yhteensä viisi
hanketta, ja ELY-keskuksesta päätöksen saaneista raukesi toteutumatta kolme hanketta. Kantrin
johtokunnan puoltamista tuista yksi yritystuki sai ELY-keskuksesta hylkäävän päätöksen.
Hankehakemus voidaan hylätä Kantrin johtokunnassa monien eri syiden perusteella. Hylkäys tapahtuu
useimmiten siksi, että hanke ei toimenkuvaltaan sovi kauden kehittämisohjelmaan tai hankkeen toiminta
on liian tavanomaista rahoitettavaksi Leader-rahasta. Hakemuksen hylkäämiselle syy voi olla myös se, että
hankesuunnitelma tai sen kustannusarvio ovat epärealistisia tai hankkeen toteuttajataholla ei ole riittäviä
taloudellisia resursseja hankkeen läpi viemiseen. Hanke voidaan myös ohjata muun, esimerkiksi ELYkeskuksen rahoituksen piiriin, mikäli katsotaan, että hanke voi saada rahoituksen sitä kautta.
Peruttujen ja toteutumatta jääneiden hankkeiden merkitys näkyy siinä, kuinka paljon Leader-rahaa jää
tietyllä ohjelmakaudella käyttämättä hankkeiden peruuntuessa. Kaudella 2007—2013 hankkeille osoitettu
julkinen rahoituskehys oli 3 341 300 euroa. Kantri puolsi hankkeille rahoitusta yli sen kehyksen, yhteensä
3 602 303 euroa. Siitä huolimatta julkisesta rahasta lopulta käytettiin vain 3 065 036 euroa, eli koko
hankkeille tarkoitetun julkisen rahan kehyksestä käyttämättä jäi 276 264 euroa. Se johtuu juuri hankkeiden
peruuntumisesta tai viivästymisestä niin, että hanketta ei enää ehditä tai pystytä toteuttamaan. Jos
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verrataan Kantrin puoltamaa rahamäärää ja toteutunutta rahamäärää toisiinsa, erotus on jopa 537 267
euroa.
Peruuntuneet hankkeet ovat sellaisia hankkeita, jotka on käsitelty Kantrin johtokunnan kokouksissa ja joille
on myönnetty rahoituspäätös ELY-keskukselta. Täten myös johtokunnan ja ELY-keskuksen ajallisia
resursseja kohdistuu melko paljon toteutumatta jääviin hankkeisiin. Hankkeiden peruuntumisen syynä voi
kuitenkin olla monia seikkoja, eikä hankkeen toteutumatta jääminen ole koskaan yksiselitteistä.
Yleishyödyllisistä kehittämishankkeista 31 kappaletta toteutui yli 10 prosenttia saatua rahoituspäätöstä
pienempänä. Keskiarvo näissä hankkeissa toteutuneesta vajeesta on 7137 euroa. Kaikkiaan noin puolet
yhteisöllisistä kehittämishankkeista kuitenkin toteutui saadun rahoituspäätöksen mukaisesti. Syynä siihen,
että hanke toteutuu saatua rahoituspäätöstä pienempänä, on hakijoiden kustannustehokkuus ja
kilpailuttaminen. Hanke voikin osoittautua mahdolliseksi toteuttaa suunniteltua pienemmillä varoilla, tai
kilpailutuksen tuloksena hankkeen toimenpiteen kustannukset ovat pienemmät.
Muiden alitoteutuneiden hankkeiden kohdalla taas oli selviä vaikeuksia esimerkiksi maksatusten kanssa, jos
esimerkiksi hakijan esittämät kustannukset eivät maksajan mielestä olleetkaan hankkeelle kuuluvia.
Hankkeen toimenpiteet eivät myöskään välttämättä toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, tai hankkeen
päätöksen viipyminen aiheutti varovaisuutta ja viivästystä hankkeen käynnistymiselle.
Yleishyödyllisistä investointihankkeista 19 kappaletta toteutui yli 10 prosenttia saatua rahoituspäätöstä
pienempänä. Keskiarvo näissä hankkeissa toteutuneesta vajeesta on 7816 euroa. Useimmissa
alitoteutuneissa tapauksissa hakijat pystyivät kilpailutuksen ja hintavertailujen seurauksena säästämään
hankkeen kustannuksissa, jolloin hanke toteutuu rahallisesti pienemmällä summalla, mutta sisällöltään
tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä hankkeessa ei pystytty rakentamaan suunnitelman mukaista investointia
päättäjän leikattua kustannukset puoleen haetusta. Päättäjä oli kuullut asiassa laitoksen rakentamisen
asiantuntijaa. Myös hankkeen venyminen alkuperäisestä aikataulusta on tiiviisti yhteydessä hankkeen
vajaaseen toteutumiseen.
Yritystuista 14 kappaletta toteutui yli 10 % saatua rahoituspäätöstä pienempänä. Keskiarvo näissä
hankkeissa toteutuneesta vajeesta on 24 288 euroa. Muutaman hakijan kohdalla yritystukien alitoteuma
johtui Leader-hankkeiden kohtalaisen tarkasta seurannasta sekä maksatuksissa että raporteissa. Osa
hakijoista koki tulleensa häirityksi yritystoimessaan niin, että luopui osasta tukea. Muutaman hakijan oletus
tuen sisällöstä oli ristiriidassa maksajan päätösten kanssa, mikä johti hankkeiden vajaana toteutumiseen
loppumaksatuksissa. Muutama yritystuki jäi toteutumatta laman syventyessä ja tilauskannan heiketessä.
Liian suuria riskejä ei uskallettu ottaa, ja muutama tuensaaja tyytyi vanhoihin koneisiin, jotka voitiin ostaa
20 prosentilla uusien hinnasta ja näin 80 % koneisiin varatusta budjetista jäi käyttämättä. Yritysten
kehittämishankkeista osa taas oli ylibudjetoitu, jolloin hankkeen toteutuessa budjettia pienemmällä
summalla hanke näkyy tilastoissa alitoteutuneena. Ohjelmakauden lopussa tuensaajilla oli liian vähän aikaa
tuen täydelliseen hyödyntämiseen, jolloin osa rahoista jäi käyttämättä.
Kaikista hankkeista noin puolet toteutui kuitenkin lähes saadun rahoituspäätöksen mukaisesti. Enemmistö
päätöksen mukaisesti toteutuneista hankkeista oli suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita. Niiden
kohdalla hankkeiden kustannukset kuitenkin ylittivät selvästi saadun rahoituksen, eli hankkeissa olisi ollut
sijaa suuremmillekin tukimäärille. Kantrin johtokunta linjasi yleishyödyllisten investointihankkeiden
tukirajaksi 60 000 euroa tai korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Linjauksen tarkoituksena
on, että tukea voidaan myöntää mahdollisimman monelle eri hakijalle, mutta esimerkiksi kuluneella
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kaudella osan hankerahasta jäädessä käyttämättä kyseisille yhteisöllisille investointihankkeille taas olisi
voitu myöntää suurempia tukimääriä. Rahallisesti alitoteutuneista hankkeista ei kuitenkaan välttämättä
saada vapautettua käyttämättä jääneitä rahoja muita hankkeita varten riittävän aikaisin ohjelmakauden
aikana.

3.4 Kantri ry:n omat hankkeet
Kantri ry ja muut toimintaryhmät voivat myös itse hallinnoida hankkeita, ja hakea niille rahoitusta omasta
rahoituskehyksestään tai ELY-keskukselta. Ohjelmakaudella 2007—2013 Kantri ry:llä oli kolme omaa
hanketta, joista Nuorisosuunnitelmahanke ja KyläNyt-hanke rahoitettiin Kantrin omasta
rahoituskehyksestä, ja KaPiTaNo-hankkeen rahoittajana toimi ELY-keskus.

Nuorisosuunnitelmahanke, 2008—2010
Nuoriso asetettiin yhdeksi ohjelmakauden 2007—2013 painopisteistä. Tämän painopisteen kehittämiseen
Kantri ry haki omaa esiselvitysluontoista hanketta, joka käynnistyi varsinaisesti toukokuussa 2008.
Hankkeen tavoitteena oli määrittää ja aikatauluttaa Kantrin toimialueen nuorisoon kohdistuvia toimia,
edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen sekä antaa
eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien koostamiseen.
Kantri ry palkkasi hankkeeseen korkeakouluharjoittelijan, joka toteutti vuonna 2008 nuorison osallistumista
koskevan selvityksen ”Tanssia ja tahtipuikkoja”. Sen lisäksi hankkeen tavoitteena oli perustaa
nuorisotoimikunta, jonka tehtäviin voi kuulua esimerkiksi lausunnon antaminen nuoriin liittyvistä
hankkeista, nuorista lähtevien toimenpiteiden edistäminen sekä ohjelman väli- ja loppuarviointiin sekä
mahdollisen uuden ohjelman valmisteluun osallistuminen. Kantri ry palkkasi työntekijän myös vuonna 2009
selvittämään mahdollisuuksia nuorisotoimikunnan perustamiseen. Selvityksestä toteutettiin raportti, ja
nuorisotoimikuntaan lupautuneet nuoret kokoontuivat kerran alkuvuoden 2010 aikana.
Nuorison tavoittaminen on tiettävästi haastavaa, mutta hanke toteutui melko hyvin hakemuksensa
mukaisesti.
Nuorten
osallistumista
käsittelevällä
selvityksellä
saatiin
tietoa
nuorten
osallistumishalukkuudesta, ja perustettu nuorisotoimikunta otettiin osaksi Kantrin toimintaryhmätyötä ja
sen hetkistä tulevaa ohjelmakautta. Hankkeen rahallinen toteuma oli 9 601 euroa.

KaPiTaNo, 2009—2011
Vuoteen 2009 mennessä Kantrin toiminta-alueen eri osissa toteutettiin kylien omia kyläyhteisö- ja
kyläasiamieshankkeita. Kantri kuitenkin tunnisti, että sen toiminta-alueella Kangasalan, Pirkkalan,
Tampereen ja Nokian kylät olivat edelleen ilman kyläasioiden hoitajaa, vaikka niiden maaseutualueilla oli
runsaasti asukkaita. Näin syntyi tarve hankkeelle, jolla rahoitettaisiin palkattu kyläasiamies mainittujen
kuntien maaseutualueiden käyttöön. Kantri ryhtyi hankkeen hallinnoijaksi, ja hanke nimettiin osallistuvien
kuntien nimien mukaisesti. Hankkeen lähtökohtina olivat kylien tarpeet ja toiveet, ja kohderyhminä kaikki
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kylien toimijat eli maaseudun yhdistykset aina kyläyhdistyksistä urheiluseuroihin ja eränkävijöistä
kädentaitajiin.
Kaksivuotisen KaPiTaNo-hankkeen tavoitteina olivat kylien omaehtoisen kehittämisen tukeminen sekä
kylien välisen yhteistyön ja kylän ja kaupungin vuorovaikutuksen edistäminen. Kylien välistä yhteistyötä
pyrittiin kehittämään kyläalueiden kaavoituksella ja suunnittelulla, yhdistysten välisellä yhteistyöllä, kylien
yhteishankkeilla, tiedon levityksellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Kylien välisen yhteistyön kehittämisen
mittareiksi asetettiin kunnissa järjestettävät yhdistysten palaverit, osallistuville kylille järjestettävä
neuvonta sekä ystäväkylä- ja retkitoiminta. Kylien sisäisellä kehittämisellä taas pyrittiin parantamaan kylän
sisäisten yhdistysten yhteistyötä, tiedonkulkua, erilaisten yhdistysten toimintaa sekä ympäristöä ja
asumisviihtyvyyttä. Niihin tavoitteisiin pyrittiin esimerkiksi kyläsuunnitelmien tukemisella ja yhteisillä
palavereilla.
Tavoitteena oli saada hankkeeseen mukaan 20 yhdistystä, jotka sitoutuisivat koko hankeajaksi. Tämä ei
kuitenkaan toteutunut, mikä oli nähtävissä jo vuoden 2009 lopulla. Tuntui vievän aikaa, että yhdistykset
omaksuivat hankkeen olemassaolon ja osasivat hahmottaa sen toiminnan koskettavan heitä. Yhteydet
kyliin ja yhdistyksiin lisääntyivät kuitenkin koko ajan hankkeen edetessä, ja toiminta levisi ihmisten
tietoisuuteen. Kaikkiaan hankkeessa saatiin aktivoitua kylätoimintaa ja tavoitettiin useita alueen
yhdistyksiä, ja kyläasiamiehen työpanoksesta saatu palaute on ollut positiivista. Hankkeen rahallinen
toteuma oli 83 986 euroa.
KyläNyt, 2011—2013
KyläNyt-hanke suunniteltiin täydentämään kylien kehittämistyötä KaPiTaNo-hankkeessa rahoitetun
maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. KaPiTaNo-hankkeessa oli kyseessä ensimmäinen seutukunnallinen
kyläasiamies, ja tietoisuus toiminnasta kasvoi vain vähitellen. Hankkeen edetessä kysyntä lisääntyi, ja
KyläNyt-hanke synnytettiin täydentämään KaPiTaNossa aloitettua toimintaa ja levittämään tietoisuutta
kyläasiamiestoiminnasta yhä useammille alueen asukkaille ja yhdistyksille.
Kyläkoordinaattorin toimiminen kylien yhteys- ja toimihenkilönä on olennainen osa myös KyläNyt-hanketta.
KyläNyt-hankkeen tavoitteet olivat pitkälti samanlaiset kuin KaPiTaNo-hankkeessa, joskin toimenpiteitä
kehitettiin hieman edelleen. KyläNyt-hankkeessa pyrittiin toteuttamaan muun muassa kylätalojen
laatukäsikirjoja ja kyläkyselyitä sekä hyödyntämään enemmän sosiaalista mediaa ja erilaisten tilaisuuksien
järjestämistä.
Kokonaisuudessaan hankkeella saatiin hyvin positiivisia tuloksia. Kehittämistoimilla oli merkittävä
myönteinen vaikutus alueen elinoloihin ja viihtyvyyteen, ja ainakin vähäistä myönteistä vaikutusta alueen
ympäristölle. Esimerkiksi kylien kehittämissuunnitelmille asetettua määrällistä tavoitetta ei kuitenkaan
saavutettu, mutta hankkeeseen osallistuneita kyliä oli tavoiteltua enemmän. Kaikkiaan toiminnan
tiedotuksen katsottiin onnistuneen, ja hanke sai jonkin verran julkisuutta paikallislehdissä. Hankkeen aikana
syntyneiden kylien yhteistyöverkostojen toivotaan jatkuvan, ja hankkeessa aikaan saadun tiedon kylien
sisäisestä kehittämisestä ja yhdistysosaamisesta uskotaan auttavan kyliä eteenpäin. Hankkeen rahallinen
toteuma oli 107 345 euroa.

18

3.5 Vuoden hankkeet: esimerkkejä onnistuneista hankkeista
Koko ohjelmakauden aikana on toteutettu useita onnistuneita ja merkittäviä hankkeita, ja seuraavassa
mainitaan niistä vain muutamia. Kantri ry on valinnut seuraavat hankkeet Vuoden hankkeiksi vuosina
2008—2013, sillä hankkeissa on osoitettu muun muassa järjestelmällistä hanketoteuttamista ja positiivista
hankevetämistä. Lisäksi hankkeiden toimenpiteille oli niiden kohdealueella selkeä tilaus ja tarve.

2008: Rantajätkät ry, Ylöjärvi – Rantajätkien toimitilahanke
Rantajätkät ry on ylöjärveläinen yleishyödyllinen yhdistys, joka on tarjonnut 25 vuotta musiikki- ja
kulttuuritapahtumia ja monipuolista nuorisotoimintaa ylöjärveläisille. Yhdistyksen vanha toimitila purettiin,
ja toiminnan jatkumiseksi Rantajätkät ry vuokrasi Ylöjärven kaupungilta tontin uutta toimitilaa varten.
Uuteen toimitilaan suunniteltiin toimintoja nuorille musiikin ja kulttuurin harrastajille sekä yhdistyksen
toimintaa tukevia tiloja, kuten varastointi- ja kokoustiloja. Perusteluina Vuoden hankkeeksi valinnalle oli,
että hanke edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta, kohdistuu nuorisoon ja edistää aitoa
yhteisöllisyyttä. Sen lisäksi hanke on erittäin hyvin johdettu ja toteutettu, ja hakijat olivat vuoropuhelussa
kunnan kanssa.
Hanke oli yleishyödyllinen investointihanke, ja sen rahallinen toteuma oli 168.970 euroa.

2009: Ylämäen nuorisoseura, Vesilahti – Yhteisöturvaa nuorisolle
Yhteisöturvaa nuorisolle – kehittämishankkeessa palkattiin yhdistyksille yhteinen nuoriso-ohjaaja. Ohjaajan
tarkoituksena oli toimia viikoittain nuorison monitoimikerhoissa ohjaajana, järjestää kesäkaudella leirejä
sekä talkoita ja työkokeiluja nuorille, kouluttaa yhdistyksiä ja vapaaehtoisia ohjaustyöhön, järjestää nuorten
ja heidän perheidensä yhteistä toimintaa sekä valmistaa toimiva ja kiinteä yhteistyöverkosto ja
tiedotustapa kaikkien mukana olevien yhdistysten välille. Hankkeen tavoitteena on saada jokaiselle kylälle
toimimaan monitoimikerho, jonka toimintaidea olisi nuorisoa kiinnostava ja johon olisi matala kynnys tulla
mukaan. Toiminnan ja yhdessäolon lisäksi kerhoissa yhteisiä teemoja olisivat yhteistyötaidot perheen ja
nuorten kesken, päihteiden vaikutukset ja niiden välttämisen edut, nuoren oikeus-, velvollisuus-, vastuu- ja
turvallisuuskysymykset sekä terveydenhoito. Projektin päätavoitteena oli olla nuorten tukena ja parantaa
nuorison tilannetta sekä laatia hankkeen aikana kehittämissuunnitelma yhdistysten nuorisotoimintaa
varten. Toiveena oli myös nuorten oman roolin kasvaminen toimivaksi yhteisön jäseneksi.
Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, ja sen rahallinen toteuma oli 64.513 euroa.

2010: Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, Ylöjärvi – Vihreä Sydän – Green Heart
Vihreä Sydän -hanke oli matkailuyrittäjien yhteistyö-, tuotekehittämis- ja markkinointihanke. Yritysryhmähanke hankelajina ei ole helpoimpia toteuttaa, ja hanke saikin tunnustusta Kantri ry:ltä sitoutumisesta,
osaamisesta ja tahdosta onnistua. Hankkeen vetäjän positiivinen asenne oli myös hankkeen onnistumisen
perusta.
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Hanke oli muodoltaan yritysryhmän kehittämistuki, ja sen rahallinen toteuma oli 15.050 euroa.

2011: Taivalkunnan kylät ry, Nokia – Taivalkunnan yrityskoulu
Hankkeen tavoitteena oli Taivalkunnan koulun kehittäminen yrityskouluksi. Hanke on saanut paljon
lehtijulkisuutta ja synnyttänyt myönteistä jatkumoa alueelle. Mahdollisuutena on, että Nokian Taivalkunnan
koulusta tulee Suomen ensimmäinen golf-painotteinen koulu. Taivalkunnan kyläyhdistys onnistui
hankkeessaan niin hyvin, että saamallaan sponsorituella se pystyi kattamaan kaikki hankkeesta aiheutuneet
kulut itse ja tavoitteet saavutettiin monikertaisesti.
Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, ja sen rahallinen toteuma oli 1.680 euroa omarahoituksena.

2012: Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry, Kangasala – Puhdas vesijärvi kartalla
Hankkeessa oli tavoitteena parantaa pääosin Kangasalan kunnan alueella sijaitsevan Vesijärven
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteina oli myös Vesijärven veden laadun saaminen ja
ylläpitäminen pysyvästi vähintään hyvässä laatuluokassa sekä kehittää ja toteuttaa karttajärjestelmä, jolla
seurataan järven tilaa, vedenpinnan korkeuden vaihtelua ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen
järvellä. Tavoitteena oli myös kehittää karttajärjestelmä, johon yllämainittuja tietoja voi tallentaa.
Hankkeen toimet koskevat noin 1200 maanomistajaa, 700:aa vapaa-ajan asunnon omistajaa, 27 kalastustai osakaskuntaa, yli tuhatta veneen omistajaa ja viittä yleistä uimarantaa ja niiden käyttäjiä, eli järvellä on
erittäin suuri paikallinen ja alueellinen virkistys- ja maisema-arvo. Järven senhetkisen tilan selvittämiseksi ja
korjaavien toimenpiteiden suunnittelun mahdollistamiseksi teetettiin ylemmän korkeakouluasteen
opinnäytetyö. Kantri ry:n tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuotti ympäristön tilaa parantavan
menetelmän, ja hankkeen toimet olivat varsin innovatiivisia.
Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, ja sen rahallinen toteuma oli 32.481 euroa.

2013: Pro Sikojoki ry, Pirkkala – Sikojoen hoidon suunnittelu
Hankkeen tavoitteena oli parantaa Sikojoen tilaa, lisätä viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia sekä edistää
yhteistyötä. Hankkeessa laadittiin yksityiskohtaiset suunnitelmat jokialueen kunnostusta, niittoa,
ennallistamista, raivausta, pienpetopyyntiä, suojelua ja virkistyskäyttöä varten. Hankkeen seurauksena
ympäristötietoisuus kasvoi, ja tuloksena saatujen suunnitelmien avulla toimet voidaan tuoda käytäntöön
seuraavien vuosien kuluessa. Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Sikojoen varren asukkaat ja muut
alueella liikkujat.
Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, ja sen rahallinen toteuma oli 21.386 euroa.
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5 KANTRIN ARVIOITA OMASTA TOIMINNASTAAN
Ennen ohjelmakauden arviointiosiota on tarpeellista selvittää, miten ohjelmakausi 2007—2013 sujui Kantri
ry:n toimihenkilöiden mukaan. Oliko työskentely toimintaryhmässä sujuvaa, ja millaiset muutokset tekisivät
toiminnasta entistä parempaa ja lisäisivät Leader-tukien vaikuttavuutta?
Sekä Kantrin toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti että hankeaktivaattori Airi Paananen vastasivat muutamaan
Kantrin toimintaa koskevaan kysymykseen. Seuraavassa esitellään kysymyksistä esiin nousseet tulokset.

Mitkä asiat sujuivat hyvin ohjelmakaudella 2007—2013? Missä onnistuttiin?
Onnistumisia oli kuluneen ohjelmakauden aikana koettu Kantri ry:n toimihenkilöiden mukaan usealla osaalueella. Hankehakijoiden osalta nousi esiin se, että hankehakijoista suurin osa oli uusia toimijoita, eli tieto
Leader-rahoituksesta oli onnistuneesti levinnyt edelleen. Esiin nostettiin myös hankehakuun liittyvä
hankehakijoiden kokemus ja osaaminen, jotka olivat tehneet koko prosessista sujuvamman.
Yksi merkittävimmistä ohjelmakauden onnistumisista oli toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa. Kantrin
sisäinen toiminta työntekijöiden kesken sujui hyvin, ja myös yhteistyö johtokunnan kanssa toimi, vaikka
johtokunta olisi voinut olla myös aktiivisempi. Se kuitenkin edellyttäisi johtokunnan jäseniltä aiempaa
enemmän aikaa ja paneutumista. Yhteistyösuhteet ELY-keskukseen, Pirkanmaan Liittoon ja kuntien
yhteyshenkilöihin koettiin erittäin toimiviksi. Yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa toimi lähes
koko ohjelmakauden ajan, mutta Maaseutuviraston kanssa yhteistyö sujui parhaiten vasta loppukaudesta.
Ohjelmakauden loppupuolella hankkeiden käsittely ELY-keskuksessa oli ollut tehokasta, ja se oli tehnyt
myös Kantri ry:n työskentelystä helpompaa. Hankkeiden rahoittamisen maksuvalmius oli koko
ohjelmakauden hyvä ja rahat riittivät toimintaan, vaikka koko ohjelmakaudella vallitsikin tietynlainen
säästämisen ilmapiiri. Esille tuli Kantrin omien hankkeiden onnistuminen sekä se, että kaikkien hankkeiden
tasapuolinen kohtelu oli onnistunut hyvin tukien koko- ja prosenttirajausten ansiosta. Esiin nousi myös se,
että oman työn ja osaamisen arviointi onnistui laatukoulutusten avulla, kun sai uutta näkökulmaa muualla
Suomessa käytettävistä toimintatavoista.

Mitkä asiat tai toimintatavat eivät toimineet kuluneella ohjelmakaudella? Miksi?
Ohjelmakauden epäkohdiksi Kantrin toimihenkilöt nimesivät ajallisiin viivästyksiin ja erilaisiin muutoksiin
liittyviä seikkoja. Kauden alussa ohjelman käynnistyminen kesti kauan, minkä jälkeen Pirkanmaan ELYkeskuksessa hankkeiden käsittelyjonot olivat hyvin pitkiä. Päätökset saattoivat kauden alkupuolella venyä
jopa vuodella, mikä söi koko toiminnan uskottavuutta. Samalla toimintaryhmien toteuttama hankkeiden
hallinnollinen tarkastaminen ei auttanut asiaa, vaan vei pikemminkin aikaa itse toiminnalta. Toimihenkilöt
korostivat, että ohjeistuksen muuttuminen sekä päätösten viivästyminen kesken kauden on hankalaa niin
Kantrin kuin hankehakijoidenkin kannalta. Ohjelmakauden alun ongelmaksi mainittiin myös
Maaseutuviraston epäjärjestelmällinen toiminta.
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Ohjelmakauden alun ongelmien ja viivästymisten lisäksi toimihenkilöt mainitsivat yksittäisiä ongelmia
ohjelmakaudelta. Esiin nousi se, että kosketuspinta muihin kunnan viranhaltijoihin kuin yhteyshenkilöihin
on osassa kuntia olematon. Lisäksi koko hankerahoituksen jakautuminen kuntien kesken voisi olla
tasaisempaa. Mitä hankehakuun tulee, yrityksiä voisi olla hakijoina enemmän. Myöskään tavoiteltu
yhteistyö nuorison kanssa ei toteutunut tavoitetulla tavalla, sillä kauden aikana muodostettu
nuorisotoimikunta ei jäänyt elämään ja siihen oli vaikeaa löytää osallistujia. Harmilliseksi koettiin myös
rakennusinvestointeihin liittyvä ylimääräinen byrokratia.
Esiin nousi myös se, kuinka Kantrin johtokunnan puheenjohtajien vaihtuminen vei aikaa. Uudet
puheenjohtajat sinänsä olivat hyviä ja asiantuntevia, mutta asioiden ja toimintatapojen sisäistäminen vaati
paneutumista ja ajankäyttöä.

Millaisten muutosten tai kehittämistoimien avulla Leader-tukien vaikuttavuutta voitaisiin parantaa
tulevia ohjelmakausia ajatellen?
Esiin nousi se, kuinka Kantrin tiedottamistoiminnassa olisi parantamisen varaa. Kaikkien Pirkanmaan
toimintaryhmien käyttöön onkin tulossa yhteinen tiedottaja, ja myös sosiaalista mediaa aiotaan
tulevaisuudessa hyödyntää. Tiedottamisen osalta on kuitenkin muistettava, että mikäli tietyn vuoden
hankerahat on jo myönnetty, ei tiedottaminenkaan siinä tapauksessa kannata. Tyhjää ei kannata kaupitella,
joten tiedottaminen tulee kohdistaa oikein.
Myös hankkeissa saavutettujen lopputulosten esille tuominen loppumaksatusten yhteydessä toisi hakijoille
näkyvyyttä ja ansaittua kiitosta. Hankkeilla aikaan saatavien vaikutusten leviäminen lisäisi samalla myös
toimintaryhmätyön ja Leader-rahoituksen näkyvyyttä. Esiin nostettiin myös se, että hankehakijat voisivat
paremmin määritellä hankkeiden tavoitteita, jotta Leader-tukien vaikuttavuus paranisi. Hakuprosessista ei
kuitenkaan voi tehdä liian haastavaa. Prosessiin liittyen esiin nousi se, että hallinnollisen taakan
vähentäminen hankehaussa ohjaisi toteuttajia keskittymään itse asiaan eli kehittämistoimiin byrokratian ja
paperityön sijaan.
Esiin nostettiin myös kaupunkialueille myönnettävän Leader-rahoituksen merkitys ja mahdollinen
potentiaali tukien vaikuttavuuden lisäämisessä. Kaupunki-Leader lähentäisi eri toimijoita keskenään niin
alueiden kuin eri toimialasektoreidenkin välillä, ja tekisi eri alueiden asukkaista yhdenvertaisia hankkeiden
mahdollisina toteuttajina. Perään kuulutettu maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus voisi kehittyä, mikäli
maaseutu- ja kaupunkialueille olisi tarjolla samanlaisia kehittämistyön välineitä.

Mitkä tekijät auttaisivat tekemään Kantrissa työskentelystä sujuvampaa?
Kummatkin toimihenkilöt mainitsevat sähköisten hankehakemusten merkityksen työskentelyn sujuvuuden
kannalta. Sähköinen asiointi on toimintaa helpottava uudistus, mutta uudet toimintatavat vaativat myös
opettelua ja hienosäätöä toimiakseen tavoitellulla tavalla. Esiin nousi myös se, että valintakriteerien käyttö
hankkeiden valinnassa vaatii hakijoiden opastamista siihen, miten tehdä hyvä hakemus tai hanke.
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Kokonaisuudessaan toivottiin nopeaa reagointia mahdollisiin havaittuihin muutoksiin, minkä lisäksi
toimintaryhmälle annettujen määräysten lukumäärä voisi puolittua.
Molemmat Kantrin toimihenkilöt korostavat johtokunnan toiminnan merkitystä koko Kantrin
työskentelyssä. Hyvä johtokunta on edellytys koko toimintaryhmän sujuvalle toiminnalle, ja hyvän
johtokunnan ominaisuus onkin motivoitunut ja aktiivinen paneutuminen käsiteltäviin asioihin. Esiin
nostettiinkin se, että johtokunnan opastaminen ja kouluttaminen olisi tarpeellista. Kouluttautumisen
edellytyksenä on kuitenkin kultakin henkilöltä vaadittava aika ja motivaatio johtokunnan työskentelyyn.
Johtokunnan lisäksi Kantrin tavoitteeksi mainittiin nuorisotoimikunnan uudelleen käynnistäminen sekä
kuntien luottamushenkilöistä koostuvan neuvottelukunnan kehittäminen parantamaan yhteyksiä kuntiin.
Koko toimintaryhmätyön sujuvuus paranisi, mikäli nuorison toiveet ja tarpeet pystyttäisiin tehokkaammin
huomioimaan ja yhteistyö kuntien kanssa pysyisi aktiivisesti yllä. Toimikunnat ovat kuitenkin tässä
yhteydessä uudehko toimintatapa, ja Kantrissa toivotaankin niiden osoittautuvan hyödyllisiksi.

Kantri ry:n toiminta-alue
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LOPPURAPORTIN OSA 2 – ARVIOINTI

1 OHJELMAKAUDEN ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN
Loppuraportin arviointiosuudessa selvitetään, millaista Kantri ry:n toiminta on sen yhteistyökumppaneiden
näkökulmasta ollut kuluneella ohjelmakaudella, ja kuinka ohjelmakaudelle asetetut tavoitteet on
saavutettu. Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan sekä hallinnollisen tason toimijoita että ohjelmakauden
hankkeiden toteuttajia. Arvioinnissa tarkastellaan kummankin ryhmän näkemyksiä hankeprosessin kulusta,
Kantrin toiminnan merkityksestä ja selvitetään, missä asioissa Kantri voisi kehittää toimintaansa. Kantrissa
seurataan ohjelmakauden tavoitteiden toteutumista läpi kauden, mutta ulkopuolisen tahon toteuttama
arviointi on viimeksi toteutettu edellisen ohjelmakauden loppuraporttia varten vuonna 2008.
Arvioinnin toteuttamiseksi kerättiin kolme erilaista aineistoa. Hallinnollisen yhteistyökumppanin näkemystä
Kantrin toiminnasta edustavat ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton toimihenkilöiden haastattelut.
Hankkeiden toteuttajilta puolestaan kerättiin tietoa kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Kyselylomake
lähetettiin kaikille ohjelmakauden 2007—2013 hanketoteuttajille, minkä lisäksi haastateltiin viittä
hanketoteuttajaa, joiden hanke valittiin ohjelmakauden aikana Vuoden hankkeeksi. Kaikki aineistot
kerättiin touko-kesäkuussa 2015.
Päätös erilaisten haastatteluaineistojen ja kyselyaineiston keruulle perustui monipuolisen tiedon
hankkimiseen. Kantri ry:n viranomaiskumppaneilla on tarkempi näkemys Kantrin toiminnan rakenteellisesta
puolesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, kun taas hanketoteuttajat osaavat kertoa paremmin kokemuksia
hankeprosessin kulusta ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Erilaiset ja erilaisilta ryhmiltä
kerätyt aineistot ovat tärkeitä juuri siksi, koska sidosryhmät ja hanketoteuttajat ovat Kantrille yhtä
merkittäviä yhteistyökumppaneita.
Seuraavassa esitellään arvioinnin tulokset. Ensimmäisenä käydään läpi ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton
työntekijöiden haastattelujen tulokset koskien Kantri ry:n toimintaa. Toisena esitellään kaikille
hanketoteuttajille lähetetyn kyselylomakkeen vastaukset. Viimeisenä avataan Vuoden hankkeiden
toteuttajien kokemuksia onnistuneista hankkeista. Sekä virkamieshaastattelujen että Vuoden hankkeiden
toteuttajien haastatteluiden päätteeksi on tiivistelmä haastattelun tuloksista. Koko arviointiosion lopussa
on luku arvioinnista nostettavalle pohdinnalle ja johtopäätöksille.
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2 SIDOSRYHMIEN EDUSTAJIEN HAASTATTELUT
Kantri ry:n sidosryhmien toimihenkilöistä haastateltaviksi valittiin neljä ELY-keskuksen toimihenkilöä ja yksi
Pirkanmaan Liiton työntekijä. Haastateltavat valikoituivat ammatillisen työnkuvansa perusteella. ELY-keskus
on Kantri ry:n yhteistyökumppani, joka toimii hankkeiden rahoituspäätöksen antajana ja on tiiviisti
yhteydessä toimintaryhmiin niin maaseutuohjelman, hankkeiden kuin niiden maksatustenkin osalta.
Pirkanmaan Liitto puolestaan on maakunnallinen alueellisen kehittämisen organisaatio, joka toimii Kantri
ry:n kanssa sosiaalisessa yhteistyössä palaverien ja neuvottelujen muodossa yhteisten
kehittämistavoitteiden hyväksi. Hallinnollisten yhteistyökumppanien näkemykset Kantrin toiminnasta
kertovat siitä, miten yhteistyö Kantrin kanssa toimii, onko Kantri suorittanut sille kuuluvat tehtävät
tarkoituksenmukaisesti ja onko sen toiminta tuloksellista.
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, eli haastattelun pohjana oli muutaman teeman sisältävä
haastattelurunko ja osin valmiitakin kysymyksiä. Haastattelun edetessä valmiista kysymyksistä saatettiin
kuitenkin poiketa, jolloin keskustelu pääsi etenemään vapaasti. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sen
jälkeen tekstimuotoisiksi. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista tuntiin. Haastatteluissa käytetty
haastattelurunko on raportin liitteenä (Liite 3).
Käsittelin tekstimuotoisen haastatteluaineiston teemoittelun ja luokittelun avulla. Yhdistelin
haastatteluiden katkelmat aihepiiriensä mukaan eri teemoihin, ja ryhmittelin katkelmia edelleen
pienemmiksi alaluokiksi. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuvaa aineistosta, ja pystytään erottelemaan
aineistoa samankaltaisten ja erilaisten näkemysten perusteella. Haastattelun tuloksissa on pyritty
säilyttämään haastateltavien anonymiteetti niin pitkälle kuin mahdollista, eli seuraavassa esiteltävät
näkemykset eivät ole osoitettuja puhujilleen eivätkä ole haastattelujen tai haastateltavien esittelyn
mukaisessa järjestyksessä. Aineiston luokittelun ja ryhmittelyn seurauksena eri haastateltavien näkemykset
ovat sekoittuneet ja osin myös yhdistyneet, jolloin yksittäisiä näkemyksiä ei voi yhdistää haastateltaviin. Eri
haastateltavat ovat kuitenkin työnkuvansa puolesta erilaisessa yhteydessä Kantri ry:n toimintaan, jolloin eri
haastateltavilla on luonnollisesti erilaista asiantuntemusta eri aihealueista. Tällaiset tekijät on hyvä
huomioida haastattelun tuloksia luettaessa.

Arviointia varten haastateltiin seuraavia henkilöitä:
Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava, ELY-keskus
Yritysasiantuntija, ELY-keskus
Maaseudun asiantuntija, ELY-keskus
Hanketukien maksamista hoitava ylitarkastaja, ELY-keskus
Kehityspäällikkö, Pirkanmaan Liitto
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2.1 Kantrin toiminnasta yleisesti ja yhteistyökumppanina
Sidosryhmien edustajien haastatteluista välittyi yleisellä tasolla melko myönteinen kuva koskien Kantri ry:tä
ja sen toimintaa. Kaikki haastateltavat ilmaisivat, että Kantrin toiminta on ollut kuluneella ohjelmakaudella
2007—2013 hyvää, eikä vakavia ongelmakohtia ollut ilmennyt. Erityistä kiitosta Kantri sai haastateltavilta
järjestelmällisestä ja huolellisesta toiminnastaan. Tämän taustalla haastateltavien mukaan on Kantrin
henkilökunnan kokemus ja ammattitaito sekä yhdistyksen vakiintuneet toimintatavat. Lähes jokaisen
haastateltavan puheessa korostuu se, että Kantrin hankkeille ja hankehakijoille asettamia kriteerejä
arvostetaan, ja Kantrin antamien hankepuoltojen taso on lähes erinomainen. Tämä tekee arjen toiminnasta
ja yhteydenpidosta sujuvaa ja luontevaa, mistä sidosryhmien haastateltavat asemansa puolesta kiittävät.
Positiivisena haastateltavat kokivat sen, että asiakkaasta on Kantrin kanssa yhteinen näkemys ja asioista
pystytään puhumaan asioina. Kantrin toiminnan sujuvuuteen on haastateltavien mukaan vaikuttanut myös
yhdistyksen johtokunnan toiminta: johtokunnan jäsenten mielipiteitä kuunnellaan ja johtokunta pystyy
tekemään asianmukaisia ratkaisuja, eikä yhdistyksen toiminta painotu ainoastaan palkallisten
toimihenkilöiden mielipiteisiin.
Lähes kaikissa haastatteluissa tuotiin kuitenkin esiin Tampereen läheisyyden aiheuttamat lisähaasteet
Kantrin kasvavalle toiminta-alueelle. Toisaalta maaseutumaisuus ja maaseudun kehittämisen näkökulma
tulee säilyttää, mutta samalla tulee huomioida suuren kaupunkikeskuksen läheisyyden vaikutukset
esimerkiksi elinkeinoelämälle ja yrityksille.

2.2 Ohjelmakausi 2007—2013
Seuraavassa kuvaan haastateltavien näkemyksiä kuluneen ohjelmakauden toiminnasta ja tapahtumista.
Missä asioissa Kantri ei ole onnistunut tällä kaudella, ja mitä voitaisiin tehdä paremmin? Toisaalta, missä
asioissa Kantri on toiminut hyvin ja onnistunut? Tässä osiossa tarkastellaan myös sitä, miten
ohjelmakauden kolme painopistettä ovat välittyneet ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton työntekijöille.

2.2.1 Ohjelmakaudella ilmenneitä epäkohtia

Ohjelmakauden 2007—2013 ehdottomaksi kehittämiskohteeksi haastateltavat nimesivät Kantrin
toiminnasta tiedottamisen. Kaikki haastateltavat toivat tavalla tai toisella esiin sen, kuinka Kantrin tulisi olla
toiminnassaan näkyvämpi ja olla enemmän esillä tarjoamistaan rahoitusmahdollisuuksista. Haastateltavat
korostivat puheessaan sitä, että suuremman kuulijajoukon ja uusien hankehakijoiden tavoittaminen olisi
Kantrin toiminnalle merkittävää. Tiedottamista ja näkyvyyttä perään kuulutettiin sekä kohdealueilla että
kaupungissa. Lähes kaikki haastateltavat kokivat tietoisuuden Kantrista olevan kaupunkialueilla hyvin
vähäistä, mikä oli syynä toteutumattomalle maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukselle. Haastateltavat
uskoivat kuitenkin Kantrin mahdollisuuksiin tämän asian parantamisessa.
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Haastateltavat nimesivät potentiaalisiksi viestinnän välineiksi esimerkiksi kuntiin kohdistuvan
yhteydenpidon, tehokkaamman paikallislehtien ja laajemmankin lehdistön hyödyntämisen sekä Kantrin
näkyvyyden kasvattamisen jakamalla tehokkaammin hankkeista saatuja hyviä kokemuksia. Kuntien
toimihenkilöiden katsottiin olevan tärkeitä yhteistyökumppaneita Kantrille, ja sen vuoksi Kantrin tulisikin
vahvistaa kuntiin pidettävää yhteyttä lähettämällä kunnille esimerkiksi johtokunnan kokousten jälkeisiä
tiedotteita tai toiminnasta koottuja yleisiä tiedotteita muutaman kerran vuodessa. Toiminnasta voisi
välittää avoimemman kuvan myös informoimalla kuntia hankkeista, niiden tuloksista ja esimerkiksi siitä,
kuinka ohjelmakauden arviointi ja loppuraportti toteutetaan. Toisaalta eräs haastateltava mainitsi yhteyden
kuntien luottamushenkilöihin olevan jo vahva, mutta juuri sen vuoksi yhteyttä kuntiin tulisikin hyödyntää
enemmän Kantrin näkyvyyden lisäämiseksi.
Haastateltavien mukaan kohdealueiden paikallislehtien hyödyntämisellä voisi myös olla suurempi rooli
Kantrin tiedotustoiminnassa. Tässä eräs haastateltava korosti, että tehokkain julkisuus käsittelisi
nimenomaan paikallisyhteisöistä kirvonneita positiivisia hankekokemuksia.
”Että parhaita tietysti olisi sellaiset tarinat, kertomukset ja elävät ihmiset ja yhdistykset tuolla alueella ja
paikallislehtien kautta ne jutut, koska mä uskoisin että se on se paras tapa. - - sillä saadaan sitä
uskottavuutta ja lisäarvoa, koska itse tuottamalla hirveästi sitä viestintää ei välttämättä päästä niin hyviin
tuloksiin.”
Haastateltavat myönsivät Aamulehden uutiskynnyksen ylittämisen olevan haastavampaa, mutta näkivät
myös siinä Kantrilla mahdollisuuden tehdä toimintaansa tunnetummaksi kaupunkialueilla. Vain sellaisen
toiminnan, joka näkyy myös kaupunkilaisille, katsottiin kehittävän useissa ohjelmissa perään kuulutettua
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta.
Kokonaisuudessaan haastateltavat kuitenkin näkivät Kantrin roolin maaseudun näkyvyyden edistäjänä ja
maaseudun mielikuvien luomisessa hyvin potentiaalisena ja merkittävänä. Suurimmaksi haasteeksi
haastateltavat nimesivät uusien ja uinuvien toimijoiden tavoittamisen. Eräs haastateltava toi esiin ajatuksen
siitä, että esimerkiksi nuoria ja muita uusia toimijoita voitaisiin tavoittaa tehokkaasti koulutuksen kautta.
Kantri ry:n näkyvyys Tampereen ja sen ympäristön eri koulutusasteilla toisi huomiota paitsi
toimintaryhmälle itselleen, myös aluekehittämiselle yleisesti. Haastateltavat kokivat myös käytännön
yhteydenpidon ja kommunikaation hankehakijoiden kanssa merkittäväksi Kantrin näkyvyyden kannalta.
Vielä aktiivisempi ja kattavampi hakijoiden kannustaminen lisäisi Kantriin kohdistuvaa arvostusta ja
näkyvyyttä, ja tekisi koko prosessista helpommin lähestyttävän myös uusille hankehakijoille.
Tiedottamisen ulkopuolella eräs haastateltava nimesi yhdeksi kuluneen ohjelmakauden epäkohdaksi sen,
että ohjelmakauden loppuvaiheilla ilmeni lievää epävarmuutta Kantrin jäljellä olevan rahoituskehyksen
määrästä. ELY-keskuksen näkökulmasta tämä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta siitä, montaako hanketta ja
minkä tyyppisiä hankkeita ohjelmakaudella tullaan vielä puoltamaan, ja kuinka moni potentiaalinen hanke
on esimerkiksi jäämässä ilman Kantrin rahoitusta määrärahojen loppuessa.

2.2.2 Ohjelmakauden onnistumisia ja ansioita

Ohjelmakauden onnistumisiksi haastateltavat nostivat esimerkiksi nuoriin kohdistuvan toiminnan, Kantrin
yleisen täsmällisyyden sekä hyvän linjanvedon hankkeiden valinnassa. Usea haastateltava piti nuorten
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osallistumista ja nuorisoon kohdistettuja toimia ohjelmakauden erityispiirteinä. He mainitsivat Ylöjärvellä
toteutetun bändikämpän kunnostushankkeen hienona nuorisotoiminnan esimerkkinä, jossa sekä
toteuttajat että hankkeesta hyötyjät olivat melko nuoria.
Haastateltavat kokivat myös Kantrin täsmällisen ja järjestelmällisen toiminnan olleen ohjelmakauden
positiivisia puolia. Kantrin toimintaa kuvattiin nopeaksi ja huolelliseksi, ja puutteelliset asiat oli onnistuttu
hoitamaan tehokkaasti kuntoon. Sidosryhmien haastateltavat
korostivat
toimintaryhmän
järjestelmällisyyden merkitystä paitsi siksi, että se tekee virkamiesten työstä helpompaa, myös siksi, että
asiakkaan käsittely ja asiakkaan saama palvelu on sujuvampaa. Eräs haastateltava nosti esiin positiivisena
esimerkkinä myös sen, että Kantrin ohjelmakauden arviointi ja loppuraportti toteutetaan ulkopuolisen
toimesta. Haastateltava kokee Kantrin näyttävän hyvää esimerkkiä siinä, että yhdistykselle pyritään
saamaan konkreettista ja käyttökelpoista hyötyä ja kehitysehdotuksia objektiivisesti toteutetun arvioinnin
ja tarkastelun avulla.
Lähes kaikki haastateltavat arvostivat Kantrin hankkeille asettamia kriteerejä ja tiukkaa linjanvetoa
rahoitettavien hankkeiden valinnassa.
”Ja heistä korostuu se, että he kantaa rahoittajana vastuun siitä, että se hankkeiden sisältö on vaaditulla
laatutasolla, ja hoitaa siltä osin hyvin tämän ei-viranomaisroolinsa mikä heillä tähän prosessiin kuuluu.”
”- - kun se rima on asetettu hakijoille aika korkealle. Sitä tasoa jos kaikki noudattaisi, niin olisi aika helppo
niitä esittelyitä täällä tehdä ja päättää niitä puoltoja.”
Haastateltavien mukaan Kantrilla on toiminnalleen ja rahoitettavien hankkeiden valinnalle selkeät
tavoitteet, mikä tekee ryhmän toiminnasta hyvin systemaattista. Hankkeiden korkean laadun taustalla on
Kantrin harjoittama tiivis ennakkoneuvonta hankehakijoille, jolloin jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa
hanketoteuttajilta edellytetään vaivannäköä. Haastateltavien mukaan Kantri on kuitenkin tehnyt hienosti
selväksi, ettei sen tehtävänä ole tehdä työtä hakijoiden puolesta, vaan ohjata hakijat itse toteuttamaan
tietyt kriteerit täyttäviä hankesuunnitelmia.

2.2.3 Ohjelmakauden tavoitteiden toteutuminen

Ympäristövastuinen asuminen
Ympäristövastuisuuden teema ei ollut haastateltavien mukaan välittynyt kovin hyvin Kantrin toiminnassa
ohjelmakaudella 2007—2013. Haastateltavat pitivät sitä hieman taka-alalle jääneenä tavoitteena, vaikkakin
muistivat, että joitain ympäristöhankkeita oli toteutettu eri kunnissa. Esimerkiksi erilaiset jokien tai järvien
tilan parantamiseen kohdistuneet vesistöhankkeet nimettiin hyödyllisinä ympäristöhankkeina, mutta usean
haastateltavan mukaan nimenomaan ympäristövastuisen asumisen tavoite tuntui olevan vielä
saavuttamatta. Tässä voidaankin pohtia ympäristövastuisen asumisen termiä ja sitä, haluttiinko
ohjelmakauden tavoitteissa korostaa yleistä ympäristötietoisuutta vai eritoten ympäristövastuista
asumista.
Konkreettisten ympäristöä hyödyttävien tekojen ohella osa haastateltavista nosti kuitenkin esiin, kuinka
myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen voi lukeutua ympäristövastuisuuden teemaan. Tietyillä
suunnitelmia tai selvityksiä toteuttavilla hankkeilla on onnistuttu tuottamaan ja jakamaan ajankohtaista
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tietoa esimerkiksi eri lämmitysjärjestelmistä. Erään haastateltavan mukaan myös ympäristöön liittyvien
lupien ja säädösten noudattaminen hanketta toteutettaessa lisää tietoisuutta ympäristön hyvinvoinnista ja
korostaa yksilöiden vastuuta siinä, millaisia toimenpiteitä alueen ympäristössä on sallittua toteuttaa.

Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Nuoriin kohdistuva toiminta saavutettiin haastateltavien mukaan ohjelmakauden tavoitteista kaikkein
parhaiten. Nuorten hankkeita oli toteutettu esimerkiksi Ylöjärvellä ja Kangasalla, ja eräs haastateltava nosti
esiin myös Kantrin oman hankkeen, jossa tähdättiin nuorten toiminnan lisäämiseen. Kaikkiaan nuorten
osallistumisen ja nuorille saavutetun hyödyn katsottiin onnistuneen kuluneella ohjelmakaudella varsin
hyvin. Yksi haastateltava kuitenkin korostaa, että maaseudulla nuorten aktivoiminen hanketoimintaan on
edelleen haasteellista, ja etenkin yritystukihankkeissa nuorten osallistuminen on hyvä mutta erittäin
vaikeasti saavutettava tavoite.
Yhteisöllisyyden osalta tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ei ole haastateltavien mukaan yhtä
yksiselitteistä. Lähes kaikki haastateltavat ilmaisevat, kuinka vaikeaa yhteisöllisyyden toteutumista tai sen
lisääntymistä on mitata. Ajallisesti yhteisöllisyys saattaa näkyä alueella konkreettisesti vasta pitkän ajan
päästä tai vähitellen, eikä yhteisöllisyyttä voida aina mitata määrällisesti esimerkiksi kylätalon käyttäjien
lukumäärässä, sillä pienempäänkin yhteisöön kohdistuva hyöty voi olla merkittävä. Yleisesti ottaen
yhteisöllisyyden katsottiin kuitenkin toteutuneen melko hyvin, sillä haastateltavat nimesivät yhteisöllisiksi
esimerkiksi kylä- ja kyläyhteisöhankkeet ja kokivat yhteisöllisyyden toteutuneen kattavasti muun muassa
Nokialla, Lempäälässä ja Vesilahdella. Ylipäätään pienten hanketoteuttajien rahoittaminen koettiin
yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintatapana, sillä yhteisöllisyys syntyy pienten hanketoimijoiden sisältä käsin.

Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Haastateltavat kokivat aktiviteettipalveluiden ja paikallisten tuotteiden edistämisen jääneen etäisimmäksi
tavoitteeksi kuluneella ohjelmakaudella. Erään haastateltavan mukaan kyseiselle painopisteelle asetetut
tavoitteet ovat olleet saavutuksia korkeammalla, ja painopiste on jäänyt ohjelman toteuttamisessa vähälle
huomiolle. Aktiviteettipalveluiden, paikallistuotteiden ja paikallisten resurssien edistämisen katsotaan
Kantrin rahoitusresursseilla olevan mahdollista melkeinpä ainoastaan yritystukien piirissä, joten on melko
odotettavaa, että kaikkien hankkeiden määrästä tällaista tavoitetta toteuttavat hankkeet eivät ole
enemmistönä. Haastateltavat tuovat kuitenkin ilmi, ettei Kantrin tai muidenkaan toimintaryhmien rooli
tämän painopisteen toteuttamisessa ole kovin merkittävä. Se kertoo osaltaan siitä, etteivät haastateltavat
usko toimintaryhmien edes pystyvän tässä muodossaan kovinkaan mittaviin tuloksiin
aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien hyödyntämisen edistämisessä.
Toisaalta eräs haastateltava kokee, että pienelläkin rahallisella avustuksella on saatu positiivisia vaikutuksia
liiketoiminnalle. Esimerkiksi yrityksen käynnistysavustuksella pystyttiin luomaan kuluneella kaudella
konkreettisesti uusia työpaikkoja. Toinen haastateltava muistuttaa, että myös olemassa olevien
toimintamallien kehittäminen on merkittävää, eikä tällä osa-alueella saavutettu hyöty aina tarkoita uuden
palvelun synnyttämistä. Aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien hyödyntämisen osalta eräs
haastateltava kokee, että painopisteen parempaan saavuttamiseen tulisi hyödyntää ja luoda suhteita
yliopistojen kaltaisiin yhteistyötahoihin. Haastateltava uskoo, että Tampereen seudullakin olisi tieteellisiä ja
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teknologisia tahoja, jotka voisivat olla kiinnostuneita tuomaan oman osaamisensa mukaan maaseudun
kehittämiseen. Haastateltavat näkivät siis myös väyliä, joiden avulla toimintaryhmä voisi osaltaan edistää
paikallisten palveluiden, tuotteiden ja uusien työpaikkojen syntymistä.

2.3 Ihanteellinen hanke ja toimintaryhmä
Haastattelussa selvitettiin, mitä haastateltavat käsittävät hyvällä hankkeella ja mitä heidän mielestään
hyvältä hankkeelta yleisellä tasolla edellytetään. Näiden piirteiden jälkeen haastateltavilta tiedusteltiin,
onnistuuko Kantri heidän mielestään erottelemaan hakijoista tällaiset hankkeet ja hanketoteuttajat. Ovatko
Kantrin tavoittamat hankkeet hyviä?
Samoin kuin hyvän hankkeen kohdalla, haastateltavilta kysyttiin, millainen on hyvä toimintaryhmä. Yleisellä
tasolla haastateltavat kuvasivat hyvän toimintaryhmän ominaisuuksia ja edellytyksiä, minkä jälkeen
selvitettiin, kuinka Kantri heidän mielestään toteuttaa tällaisia toimintaryhmän periaatteita. Voisiko Kantri
päästä lähemmäs mainittuja hyvän toimintaryhmän piirteitä?

2.3.1 Hyvä hanke – tavoittaako Kantri ne?

Hyvän hankkeen kohdalla lähes kaikkien haastateltavien mukaan on ehdottoman tärkeää, että hanke
syntyy todellisesta paikallisesta tarpeesta. Tietyn asian korjaamiseksi tai kehittämiseksi tulee olla aitoa
kiinnostusta, ja toimijoiden tulee ehdottomasti sitoutua hankkeeseen koko ajaksi. Hankkeen
toteuttamisessa tulee ymmärtää, ettei rahoitus tuo vain oikeuksia ja vapauksia, vaan myös vastuuta
toteuttajilleen. Esimerkiksi hankkeen talousasioiden tulee olla kunnossa, mikä saattaa vaatia
hankehakijoilta vaivannäköä. Toteutusjoukon työnjako tulee olla tasapainoinen, eikä hanke saa nojata
vetäjäänsä liikaa. Haastateltavat korostavat, että hyvässä hankkeessa hankesuunnitelman tulee olla
realistinen, huolellisesti valmisteltu ja tavoitteellinen, mutta toteuttamiskelpoinen. Hyvän hankkeen
jonkinlaisiksi edellytyksiksi haastateltavat nimeävät myös sen, että hankkeen tulee olla vaikuttava
esimerkiksi työllistäessään ihmisiä päätoimisesti tai niin, että hanke on hyötyjäjoukoltaan mahdollisimman
laaja. Hyvä hanke lisää myös alueen näkyvyyttä ja alueeseen kohdistuvaa kiinnostusta.
Haastateltavien puheen perusteella Kantri tavoittaa hyvät hankkeet hakijamassasta melko hyvin. Eräs
haastateltava kokee Kantrin seulovan hakijat niin, että Kantrin puoltamista hankkeista lopulta 80 prosenttia
on hyviä hankkeita. Kantri testaa hakijaorganisaatioiden kyvykkyyttä hankkeen toteuttamiseksi jo prosessin
alkuvaiheessa vaatimalla hakijoilta omatoimisuutta. Eräs haastateltava oli myös sitä mieltä, että Kantri
tarjoaa hankehakijoille kattavaa neuvontaa, minkä ansiosta Kantrin hankkeista tekemiin valmisteluihin
tarvitsee ELY-keskuksesta käsin pyytää enää hyvin vähän täsmennyksiä. Pääpiirteittäin Kantrin hankkeiden
katsotaan vastanneen niitä suunnitelmia, joita hankkeissa on tavoiteltu.
Haastateltavat kuitenkin uskovat, että Kantrin hankkeet olisivat entistä parempia, mikäli riskinottoa ja
uuden luomista pystyttäisiin lisäämään. Hankkeet ovat olleet hyviä ja niillä on saavutettu hyötyä, mutta
hankkeiden katsotaan olevan melko tasaisia ja tavanomaisia. Kantri voisi hankevalinnoissaan puoltaa
mahdollisuuksien mukaan jotain hyvin erilaista ja pyrkiä löytämään hakijoista tavallista näkyvämpiä
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hankkeita. Sellaisten hankkeiden avulla Kantri pääsisi toteuttamaan jotain uutta, ja yhdenkin näkyvyyttä
tuottavan hankkeen avulla myös Kantri saisi positiivista huomiota.
Haastateltavat huomioivat kuitenkin sen, että tavoitteiden toteutumattomuus hankkeissa ei välttämättä
tarkoita huonoa hanketta. Prosessin aikana saattaa tapahtua muutoksia niin toteuttajien rahallisissa
resursseissa, taloudellisessa suunnittelussa kuin toteuttajajoukossakin, jolloin hankkeen tavoitteiden
toteutuminen tai onnistuminen ei ole toimintaryhmän vaikutuksen alaisena. Eräs haastateltava kuitenkin
korostaa Kantrin roolia siinä, että hankehakijoita tulee ohjata lupa-asioiden järjestämisessä. Kantrin tulee
informoida hakijaa siitä, että hanke voi saada myöntävän päätöksen vasta lupien ollessa kunnossa. Kantrille
kuuluu myös osavastuu siitä, että hankkeen toteutusympäristö on oikeanlainen: esimerkiksi Kangasalan
motocross-ratahankkeessa on syntynyt ristiriitoja äänekkään ajoradan ja juuri rakennetun
omakotitaloalueen välille. Haastateltava esittääkin kysymyksen, olisiko Kantri voinut paremman
yhteydenpidon avulla tehdä jotakin välttääkseen tällaisen tilanteen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa?

2.3.2 Hyvä toimintaryhmä – onko Kantri sellainen?

Hyvän toimintaryhmän kohdalla haastateltavat korostivat esimerkiksi joustavuutta, hakijoiden
kannustamista, johtokunnan toimivuutta ja toimintaryhmän järjestelmällisyyttä. Lähes kaikki haastateltavat
nostivat esiin, että toimintaryhmän työntekijöiden tulee olla joustavia työskentelemään toimistotyön
ulkopuolella myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun hakijakunta on käytettävissä. Haastateltavien mukaan hyvä
toimintaryhmä myös innostaa, kannustaa ja aktivoi hankehakijoita, ja toimii auttavana kätenä hankkeen
hakemusprosessissa. Samalla haastateltavat ilmaisevat, että toimintaryhmän tulee olla innovatiivinen ja
kannustaa myös hakijoita innovatiivisuuteen ja uuden luomiseen.
Hyvä toimintaryhmä tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä, jakaa muiden kanssa hyviä tuloksia ja tuntee
toiminta-alueensa tarpeet. Tärkeää on myös, että toimintaryhmässä on toimiva hallitus eli johtokunta.
Haastateltavat korostavat, että johtokunnan tulee olla tulevaisuuteen tähtäävä ja kriittisesti asioihin
suhtautuva, mutta asiat tulee järjestää ja käsitellä kypsästi ja avoimesti. Hyvän toimintaryhmän edellytys
haastateltavien mukaan on myös työtehtävien hajauttaminen toimintaryhmän sisällä sekä kyky
vastaanottaa palautetta ja kehittää toimintaansa. Täsmällisen ja säännöllisen toimintaryhmätyön taustalla
on haastateltavien mukaan myös hyvin organisoitu taloushallinto.
Pääasiassa haastateltavat katsovat Kantrin noudattavan näitä periaatteita varsin onnistuneesti, ja
arvostavat Kantrissa tehtyä työtä. Haastateltavien mukaan Kantrilla on melko hyvää yhteistyötä kuntien
kanssa, ja suurella toiminta-alueellaan Kantrin on katsottu toimineen hyvin.
”- - Kantri on kyllä yksi parhaimmista täällä Pirkanmaalla. Se oikeastaan heijastuu siinä, että heillä on aina
ollut paperit kunnossa, ja he ovat tehneet uraa uurtavaa työtä Leader-ryhmän hallinnon kehittämisen
suhteen ja ymmärtää sen, että asiat pitää olla järjestyksessä siitä lähtien. He vaativat samaa vaatimustasoa
myös asiakkailta, tai sitä tasoa millä tuotetaan hankeasiakirjoja ja muita.”
Kantrin pääsemiseksi lähemmäs hyvän toimintaryhmän periaatteita haastateltavat esittävät, että Kantri
voisi kehittää aiempaa avoimempaa yhteyttä yhdistyksen jäsenistöön, ja hyödyntää tätä yhteyttä
enemmän. Lisäksi haastateltavat nostavat esiin, että Kantrin toimihenkilöt voisivat olla enemmän
konkreettisesti tavoitettavissa ja mennä vieraisiinkin paikkoihin, jotta toimintaa voitaisiin laajentaa ja luoda

31

uusia yhteistyösuhteita. Eräs haastateltava kaipaa Kantrin toimintaan ”laatikon ulkopuolella” toimimista ja
sitä, että häivytetään tavanomaisen toiminnan rajoja. Kantri voisi hakea haastateltavan mukaan hankkeista
enemmän taiteellisuutta, luovuutta ja erilaisuutta, millä taas voitaisiin osallistaa sekä nuoria että vanhoja.
Yksi haastateltavista ehdottaa, että mikäli resurssit joskus mahdollistaisivat, yksi työntekijä voisi
erityistehtävänään hoitaa asiakassuhteita hanketoteuttajiin kentällä. Näin toimintaryhmän lähestyttävyys ja
tiedottaminen paranisivat, eikä toimistotyöstä tarvitsisi tinkiä. Hankkeiden osalta eräs haastateltava esittää
kaikkien Pirkanmaan toimintaryhmien tehtäväksi kiinnittää huomiota hankehakemusten panos-tuotossuhteeseen, tuen läpinäkyvyyteen sekä hakijoiden tasa-arvoon ja puolueettomaan kohteluun. Toisin
sanoen hankkeiden toimenpiteiden tulee hyötyä saamastaan rahoituksesta, prosessin pitää olla selkeä ja
hankehakemukset tulee käsitellä lähtökohtaisesti täysin samalla viivalla. Osa haastateltavista nostaa myös
esiin sen, ettei Kantrilla ollut kuluneella ohjelmakaudella kansainvälistä toimintaa. Sitä haastateltavat
toivoivat lisää, koska sillä voidaan avartaa näkemyksiä, jakaa kokemuksia ja osaamista sekä antaa ja saada
esimerkkejä toiminnan kehittämiseksi.
Lähes kaikki haastateltavat kuitenkin totesivat, ettei Kantrin toiminnasta edes herännyt mieleen kovin
merkittäviä kehitysehdotuksia. Se kertoo siitä, että Kantrin toiminta on viranomaisten näkökulmasta ollut
melko onnistunutta ja tarkoituksenmukaista, ja mainitut kehittämiskohteet auttaisivat tekemään Kantrista
entistäkin paremman ja tehokkaamman toimintaryhmän.

2.4 Leader-toiminnan merkitys nyt ja tulevaisuudessa
Selvitin, pitävätkö haastateltavat Kantri ry:n toimintaa, Leader-tukia ja toimintaryhmätyötä yleisesti
vaikuttavina. Saavutetaanko toiminnalla kohdealueilla selkeitä tuloksia, ja onko Leader-toiminnalle sijaa
myös tulevaisuudessa? Miten toiminnan vaikuttavuutta voitaisiin parantaa?
Kaikki haastateltavat pitivät Kantrin toimintaa merkittävänä ja hyödyllisenä kohdealueiden kannalta. Se
kertoo siitä, että tehty toimintaryhmätyö on sidosryhmien edustajien mielestä ollut tärkeää, ja toimintaalueisiin on onnistuttu vaikuttamaan positiivisesti. Haastateltavat kokivat, että asetettuja tavoitteita on
saavutettu niin yhteisöllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla kuin yritystuillakin. Eräs haastateltava
korosti, että aluekehittämisessä täytyy myös luottaa asetettuihin tavoitteisiin ja uskoa siihen, että
rahoitetuilla hankkeilla on alueelle merkitystä.
Syitä Kantrin toiminnan vaikuttavuuteen kohdealueilla ovat haastateltavien mukaan esimerkiksi Kantrin
luoma toiminta maaseutualueille, maaseutunäkökulman ja paikallisuuden vaaliminen sekä eri sektoreiden
välisen yhteistyön edistäminen. Nuorten hankkeet Ylöjärvellä ja ympäristöhankkeet Kangasalla nimettiin
esimerkkeinä lisääntyneestä toiminnasta kohdealueilla. Maaseutumaiseen toimintaan keskittyminen ei
myöskään ole yhden haastateltavan mukaan ollut helppoa, sillä myös kaupunkitoiminnan kehittäminen olisi
kiinnostavaa toimintaryhmän näkökulmasta. Eri hankkeissa sektoreiden välinen yhteistyö lisääntyy, kun
investoidaan tai kehitetään alueelle uutta. Eräs haastateltava myös korostaa, että Kantrin toiminnan
merkityksestä kertoo se, että hankkeita on usein rahoitettu koko ohjelmakauden rahoituskehyksen mitalta.
Kantrin tunnettuus ei kuitenkaan haastateltavien mukaan anna oikeanlaista kuvaa Kantrin merkityksestä
toimijana, mikä korostaa entisestään tiedottamisen ja näkyvyyden merkitystä toimintaryhmälle. Hiljalleen
Kantrin näkyvyyden katsotaan kasvaneen, mutta sillä osa-alueella Kantrilla on edelleen kehittämisen varaa.
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Yleisesti Leader-tuilla saavutetaan haastateltavien mukaan enemmän vaikuttavuutta kuin suurilla ja
mittavilla hankkeilla. Kuntalaisosallisuuden kehittäminen alhaalta ylöspäin -toiminnalla ja pienillä
kehittämishankkeilla on tärkeää. Yksi haastateltava nostaa esiin, että Leader-tukien ja -toiminnan
vaikuttavuus näkyy myös investointien oheisena toimintana kuten talkootyönä sekä alueen
asumisviihtyvyyden ja kaupungissa työssä käymisen mahdollisuuksien parantamisena. Kolmikantaisuus, eli
sekä julkisen tahon, yhteisöjen ja yrittäjien että maaseudun asukkaiden osallistuminen, on haastateltavien
mielestä erittäin toimiva periaate ja sen kautta saavutettu yhteistyö on ollut onnistunutta.
Haastateltavat toivat kuitenkin esiin seikkoja, joilla voitaisiin parantaa yleisesti Leader-tukien
vaikuttavuutta. Tuen vaikutuksia voitaisiin ainakin tuoda suuremmalle yleisölle esiin – esimerkiksi tavalla,
jonka yksi haastateltavista kuvasi paikallislehtiesimerkissään (ks. s. 27). Mikäli julkisuus onnistumisista
leviää, voitaisiin tavoittaa myös uusia hakijoita ja kirvoittaa uusia ja innovatiivisia ideoita kohdealueilta. Yksi
haastateltavista ehdottaa tiiviimpää yhteistyötä eri Leader-ryhmien kesken ja eri hankkeiden välillä. Leaderryhmät voisivat ajoittain koota vahvuuksiaan ja olla yhdessä erittäin näkyvä kokonaisuus, josta jokainen
toimintaryhmä hyötyisi myös erikseen. Yhteistyö samankaltaisten hankkeiden kanssa taas on yhden
haastateltavan mukaan mahdollisuus jakaa kokemuksia ja osaamista sekä välttää päällekkäisyyksiä. Jos
samankaltainen toimenpide toteutetaan naapurialueella tai -maakunnassa, voitaisiin yhteistyöllä saavuttaa
tuloksia tehokkaammin.
Haastateltavien näkemykset toimintaryhmätyön tulevaisuudesta olivat sekä positiivisia että negatiivisia.
Tulevaisuuden haasteina haastateltavat näkevät rahallisten resurssien ja henkilöstöresurssien niukkuuden.
Tässä yhteydessä merkittävää haastateltavien mukaan on resurssien oikeanlainen kohdistaminen
toiminnan onnistumiseksi sekä toimintaryhmien työntekijöiden jaksaminen niukkuuden ympäristössä. Yksi
haastateltavista tuo kuitenkin esiin tärkeän seikan siitä, että henkilöstön väheneminen voi myös avata
väylän tehokkaammalle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Silloin prosessi saattaisi jopa helpottua ja
käsittelystä voisi tulla asiakkaalle sujuvampaa, koska yhteydenpito yksinkertaistuisi ja asiakasta ei
pompoteltaisi eri taholta toiselle.
Kaikki haastateltavat uskovat kuitenkin vakaasti toimintaryhmätyön tulevaisuuteen ja siihen, että vastaavat
rahoitusmahdollisuudet tulevat säilymään tulevaisuudessa. Haastateltavat pitävät mahdollisena, että
näkyvyyden ja hyvän julkisuuden lisääntyessä toiminta voi tulevaisuudessa myös vahvistua entisestään.
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2.5 Tiivistelmä sidosryhmien edustajien haastattelutuloksista
Toimintaryhmän toiminta




Kantri on hyvin tasokas toimintaryhmä, jonka työ on systemaattista ja tarkoituksenmukaista.
Yhteistyö Kantrin kanssa on ollut hyvää ja luontevaa niin ELY-keskuksen kuin Pirkanmaan Liitonkin
edustajien mukaan.
Kantrilla on selkeät tavoitteet rahoitettavien hankkeiden valinnalle ja tiukka linjanveto kaikille
hankehakijoille.

Kehittämiskohteita






Kantrin tiedotustoimintaa tulisi ehdottomasti parantaa. Näkyvyyttä ja tietoisuutta Kantrista ja sen
tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista tulisi lisätä esimerkiksi lehdistön ja kuntiin pidettävän
yhteyden avulla.
Ohjelmakauden aikana jäljellä olevasta rahoituskehyksen määrästä tulee ilmoittaa sidosryhmille
selvemmin.
Kantri tavoittaa hyvät hankkeet tarkan linjanvedon ansiosta hyvin, mutta myös tavallisesta
poikkeavia hankkeita voisi ajoittain rahoittaa.
Kantrin katsotaan noudattaneen hyvän toimintaryhmän periaatteita melko onnistuneesti, mutta
Kantri voisi kehittyä edelleen tehostamalla yhteydenpitoa yhdistyksen jäsenistöön ja
hankehakijoihin sekä toimimalla tavanomaisuuden rajojen ulkopuolella.

Ohjelmakauden tavoitteet




Ympräistövastuisen asumisen teema ei välittynyt ohjelmakaudella kovin hyvin. Sen sijaan yleinen
ympäristötietoisuus välittyi paremmin.
Nuoriin kohdistuvaa toimintaa saatiin aikaan hienosti, mutta yleisen yhteisöllisyyden lisääntymistä
on vaikeaa määritellä. Yhteisöllisyys kehittyi kuitenkin esimerkiksi kyläyhteisöhankkeissa.
Aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien edistämisen tavoite jäi ohjelmakaudella hyvin
kaukaiseksi painopisteeksi.

Leader-toiminta nyt ja tulevaisuudessa




Kantrin toiminta ja Leader-rahoitus on kohdealueiden kannalta erittäin merkityksellistä, mutta
niiden vaikuttavuutta lisäisi näkyvyyden parantaminen esimerkiksi maakunnan Leader-ryhmien tai
eri alueiden hankkeiden välisellä yhteistyöllä.
Toimintaryhmät kohtaavat tulevaisuudessa uusia haasteita vähenevien taloudellisten resurssien
ympäristössä, mutta Leader-rahoitusmuodon uskotaan säilyvän tai vahvistuvan tulevaisuudessa.
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3 KYSELY HANKETOTEUTTAJILLE

Hanketoteuttajille lähetetyn kyselyn avulla pyrittiin saamaan kokonaiskuvaa hankkeiden
toteuttamiskokemuksista ja hankkeilla aikaan saaduista vaikutuksista. Kyselyllä haluttiin selvittää,
kokevatko hanketoteuttajat omat hankkeensa onnistuneeksi ja toteuttavatko hankkeet tekijöidensä
näkökulmasta ohjelmakauden tavoitteita. Kyselyn avulla oli mahdollista tavoittaa suuri määrä
hanketoteuttajia, ja täten saada mahdollisimman edustava otos koko hanketoteuttajajoukosta.
Kyselytutkimuksessa tulee kuitenkin aina ottaa huomioon alhaisen vastausprosentin riski ja se, että
monivalintakysymykset eivät välttämättä kerro koko totuutta vastaajien mielipiteistä tai kokemuksista.
Kyselytutkimuksen tuloksia tuleekin tarkastella niin, että huomioidaan mahdollinen virhemarginaali.
Kyselylomakkeen suunnittelussa käytettiin osittain edellisen ohjelmakauden 2000—2006 loppuraportissa
hyödynnettyä kyselylomaketta, mutta suurimmaksi osaksi lomakkeeseen luotiin uusia kysymyksiä. Syynä
tähän oli se, että edellisen kauden kyselylomakkeessa painotettiin Leader-periaatteiden ja ohjelman
painopisteiden toteutumista, mutta tämän kauden kyselyssä keskiössä ovat hanketoteuttajien kokemukset
hankkeista yleensä. Ohjelman painopisteiden toteutumista toki kysyttiin tässäkin lomakkeessa, mutta
suurin osa kyselystä keskittyy hanketoteuttajien kokemuksiin omien hankkeidensa onnistumisesta ja Kantri
ry:n toiminnasta.
Kysely toteutettiin sekä paperisena että sähköisenä versiona niin, että vastaajat saivat valita, vastaavatko
postitse saapuneeseen kyselylomakkeeseen vai sähköpostitse saatuun elektroniseen lomakkeeseen. Näin
pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman moni vastaaja, sillä oletuksena oli, että toisille paperinen
postitettava lomake on helpompi kuin sähköinen lomake, ja päinvastoin. Kysely lähetettiin kaikille
ohjelmakauden 2007—2013 hanketoteuttajille, joiden ajantasainen posti- ja/tai sähköpostiosoite saatiin
selville.
Kyselylomakkeen saatekirjeessä ohjattiin kyselyn vastaajiksi hankkeiden vetäjä tai muu vastuuhenkilö.
Mikäli samalla toteuttajalla oli useampia hankkeita, heitä ohjattiin vastaamaan kunkin hankkeen kohdalta
erikseen. Paperisia lomakkeita lähetettiin kullekin hanketoteuttajalle toteuttamiensa hankkeiden mukainen
määrä, ja sähköisen lomakkeen pystyi täyttämään useamman kerran. Kysely koostui pääasiassa
monivalintakysymyksistä, mutta sisälsi myös avoimia kysymyksiä, joihin vastaajia ohjattiin vastaamaan
muutamalla lauseella. Kokonainen kyselylomake on nähtävissä loppuraportin liitteenä (Liite 4).
Avoimien kysymysten vastauksia käsiteltiin ryhmittelyn ja luokittelun avulla, koska vastaukset olivat melko
lyhyitä eikä niiden käsittelyyn täten kulunut liikaa aikaa. Avoimien kysymysten onkin tarkoitus antaa
viitteitä esimerkiksi siitä, kuinka monen hankkeen toiminta on jatkunut ja millä tavalla, kuinka monen ei ja
kuinka monen toiminta on muuttunut tai kehittynyt.
Paperisessa kyselylomakkeessa vastaaja luonnollisesti vastaa haluamiinsa kysymyksiin, koska vastaamista ei
ole mahdollista säädellä. Sähköisessä lomakkeessa muista paitsi avoimista kysymyksistä ja sukupuolikysymyksestä kuitenkin muotoiltiin pakollisia, eli täytettyä sähköistä kyselylomaketta ei ollut mahdollista
palauttaa, ennen kuin vaadittuihin monivalintakysymyksiin oli vastattu. Tällä estettiin tyhjien sähköisten
lomakkeiden palauttaminen. Avoimet kysymykset jätettiin sähköisessä lomakkeessa vapaaehtoisiksi, jotta
maksimoitaisiin vastausten kokonaismäärä. Osalle vastaajista avoimet kysymykset voivat tuntua työläiltä,
jolloin vastaajat saattavat jättää vastaamatta. Toisaalta avoimiin kysymyksiin vastaamatta jättäminen
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saattaa tarkoittaa myös sitä, ettei vastaajalla ole erityistä palautetta kyseiseen asiaan tai kysymykseen
liittyen.
Sekä paperiselle että sähköiselle kyselylle annettiin hieman yli viikko vastausaikaa, ja ensimmäisen
kyselykierroksen jälkeen sähköinen kyselylomake lähetettiin toisen kerran. Tällä pyrittiin tavoittamaan
mahdollisimman moni hanketoteuttaja ja maksimoimaan kyselyn vastausprosentti. Kysely lähetettiin kaiken
kaikkiaan 101 hanketoteuttajalle postitse ja 107 hanketoteuttajalle sähköpostitse, eli osalle
hanketoteuttajista löydettiin sähköpostiosoite, muttei postiosoitetta. Kyselytutkimusta suunniteltaessa
kuitenkin todettiin, että mitä useampi hanketoteuttaja vastaanottaa kyselyn edes toisella tavalla, sitä
parempi.
Ohjelmakaudella toteutuneita hankkeita oli 144 kappaletta, mutta yhteystiedot löydettiin 136 hankkeen
osalta. Tavoitteena oli saada hankekohtaisia kyselyvastauksia, eli tässä tapauksessa maksimivastausmäärä
kyselyyn olisi ollut 136. Vastauksia vastaanotettiin yhteensä 74 kpl, eli vastausprosentti kaikista hankkeista
oli 54 prosenttia. Tähän voidaan olla tyytyväisiä, sillä akateemisissa tutkimuksissa vastausprosentti jää
nykyään usein alle 50 prosentin. Sähköinen ja postitettava lomake todettiin yhtä hyviksi
tiedonkeruumenetelmiksi, sillä molemmilla tavoilla saatiin 37 vastausta.
Kyselyvastauksista ei kuitenkaan voida päätellä, keneltä vastaukset ovat peräisin, eli ei ole varmuutta siitä,
kuinka moni hanketoteuttaja on vastannut useamman kuin yhden toteuttamansa hankkeen osalta. Onkin
syytä pitää mahdollisena, että ohjeistuksesta huolimatta ainakaan kaikki hanketoteuttajat eivät ole
vastanneet kyselyyn jokaisen hankkeensa kohdalta erikseen. Mikäli kukin hanketoteuttaja olisi vastannut
vain yhden hankkeen kohdalta huolimatta toteuttamiensa hankkeiden määrästä, vastausprosentin
laskemiseksi vastausten määrää (74) suhteutettaisiin hankkeiden määrän sijaan hanketoteuttajien määrään
(107). Silloin vastausprosentti olisi jopa 69 %. Onkin siis mahdollista, että todellinen vastausprosentti
sijoittuu jonnekin 54 ja 69 prosentin välimaastoon.
Vastausprosentin ollessa joka tapauksessa näinkin hyvä voidaan olettaa, että vastaajiin lukeutuu hyvin
erilaisia hanketoteuttajia. Hyvä vastausprosentti siis mahdollistaa oletuksen, että kyselyyn on vastannut
sekalaisesti niin aktiivisten kuin vähemmän aktiivistenkin hankkeiden toteuttajia. Osalla vastaajista
hankkeiden toteuttamisesta on kyselyhetkellä saattanut myös kulua jopa kahdeksan vuotta, mikä
luonnollisesti saattaa hankaloittaa hankekokemusten muistamista. Toisaalta ajan kuluminen on voinut
myös auttaa siinä, että hanke nähdään kokonaisuutena eikä yksittäisten tekijöiden tuotoksena.
Seuraavassa esitellään kyselyvastausten tulokset aihepiireittäin.

3.1 Hankkeiden taustaa
Hanketyypeittäin vastaukset jakautuivat niin, että 36 % vastauksista edusti yhteisöllisiä
investointihankkeita, 38 % vastauksista edusti yhteisöllisiä kehittämishankkeita ja 26 % edusti
yrityshankkeita (Kuvio 1). Tämä vastaa koko ohjelmakaudella toteutettujen hanketyyppien jakaumaa melko
hyvin.
Kyselyn perusteella enemmistö (yhteensä 74 %) vastauksista koski hankkeita, jotka on toteutettu
yksittäisen kylän alueella tai kunnan osassa. Tämä kertoo toteutettujen hankkeiden paikallisuudesta.
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Kyselyyn osallistuneista hankkeista 11 prosenttia oli toteutettu koko kunnan alueella, ja 15 prosenttia
useamman kunnan tai koko seudun alueella (Kuvio 2).
Kuvio 1

Kuvio 2

Hankkeiden toteutusalueiden
jakautuminen

Hanketyypit
Yhteisöllisiä
investointihankkeita
26 %

36 %
Yhteisöllisiä
kehittämishankkeita

38 %

37 %

37 %
11 %

Yksittäinen Kunnan osa Koko kunta
kylä

Yrityshankkeita

15 %

Useampi
kunta tai
seutu

Avoimella kysymyksellä vastaajilta selvitettiin, mistä he olivat alun perin saaneet tietoa Kantri ry:n
tarjoamasta rahoitusmahdollisuudesta. Vastaajat saivat vastata lyhyesti tai muutamalla lauseella. Osa
vastaajista oli kuullut rahoitusmahdollisuudesta useasta eri tiedonlähteestä, joten vastaajia ei voida jakaa
täysin eri osiin sen perusteella, mistä he ovat tietoa saaneet. Sen sijaan on hedelmällisempää tarkastella
sitä, kuinka monen hankkeen mikäkin tiedotus- tai tiedonsaantiväylä on tavoittanut. Siinä tulee kuitenkin
huomioida se, että sama vastaaja on saattanut vastata usean toteuttamansa hankkeen osalta. Vastauksia
tulee siis tarkastella hankekohtaisesti, ei vastaajakohtaisesti.
Noin 21 prosentissa kyselyvastauksista tietoa rahoitusmahdollisuudesta oli saatu suoraan Kantri ry:ltä. Sillä
tarkoitettiin tiedon saantia Kantri ry:n toimistohenkilökunnan, yhdistyksen järjestämien
tiedotustilaisuuksien, paperisten tiedotteiden, kokouksien tai muun Kantrin yhteydenoton kautta. Tämä
tiedonsaantiväylä saattaa kuitenkin sisältää myös sen mahdollisuuden, että asiakas on ottanut yhteyttä
Kantriin ja saanut sitä kautta tietoa.
Internet ja lehdistö olivat toimineet ensisijaisena tiedonlähteenä 18 prosentissa kyselyvastauksista. Tieto
rahoitusmahdollisuudesta oli saatu Kantri ry:n Internet-sivuilta, muilta Leader-toimintaa koskevilta Internetsivuilta tai sanomalehtien ilmoituksista. Tässä Kantrin oma tiedotustoiminta Internetin ja lehtien, pääasiassa
kohdealueiden paikallislehtien kautta, saa lisämerkitystä. Leader-toimintaa ja rahoitusta koskien Internetissä
on kuitenkin monia muitakin tiedonsaantikanavia kuin Kantrin omat sivut. Kaikkiaan media oli kuitenkin
tavoittanut tiedotusväylänä varsin monen kyselyyn osallistuneen hankkeen.
Niin ikään 18 prosentissa kyselyvastauksista tieto Leader-rahoitusmahdollisuudesta oli saatu tuttavilta,
alueen asukkailta tai kyläyhdistystoiminnasta. Vastaajien ystävät, alueen asukkaat, muut hanketoteuttajat,
kyläyhdistys tai oma työpaikka ovat siis olleet melko tehokas väylä tiedonvälityksessä. Se kertoo osaltaan
myös alueen asukkaiden ja yhdistysten verkostoitumisesta, kun tietoa rahoitusmahdollisuudesta annetaan
muiden tarpeisiin.
Yhteensä 14 prosentissa vastauksista tieto rahoitustoiminnasta oli tuttua aiemmin toteutettujen hankkeiden
37

osalta. Osalla oli hyvin pitkä kokemus hankkeista, osa oli tehnyt yhteistyötä Kantrin kanssa ja osalle Kantrin
toiminta rahoituksenkin osalta oli jo pitkältä ajalta hyvin tuttua. Muut kyselyyn osallistuneet hankkeet olivat
saaneet tiedon rahoitusmahdollisuudesta kunnalta (13 %), ELY-keskukselta tai virkamiehiltä (10 %) tai
muulta taholta (11 %). Kunnilta ja ELY-keskukselta tieto oli välittynyt erilaisten toimihenkilöiden kautta, ja
muut tahot tarkoittavat esimerkiksi erilaisia yrityspalveluita, opistoja, tilitoimistoja tai Maakuntaliittoa.
Kuvio 3

Mistä saitte alun perin tietoa hankkeen rahoitusmahdollisuudesta?
21 %

Kantri ry:n
oma
tiedottaminen

18 %
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kylätoiminta

Aiemmin
toteutetut
hankkeet

Kunnat

ELY-keskus

Muu taho

Kaikkiaan tieto Kantrin rahoitusmahdollisuuksista siis kantautui hanketoteuttajille varsin hajautuneesti.
Melko moni kyselyyn osallistuneista hankkeista oli saanut rahoitusmahdollisuuksia koskevan tietonsa
Kantrin oman tiedottamisen (henkilökunta, tilaisuudet, tiedotteet, Internet-sivut, lehti-ilmoitukset) kautta.
Tämä antaa positiivisen kuvan Kantrin omasta tiedotustoiminnasta, mutta Kantrin omalla tiedottamisella
olisi varaa tavoittaa suurempikin osuus hankehakijoista. Tulee myös huomioida hankehakijaorganisaatioiden
oma panos tiedonhaussa. Vaikka tieto olisi saatu ensi kädessä suoraan Kantrilta, on hankehakija kuitenkin
saattanut tehdä ensimmäisen askeleen ottaessaan esimerkiksi itse yhteyttä Kantrin toimistoon tai etsimällä
tietoa Internetistä. Täten olisi kyse pikemmin hankehakijan aktiivisuudesta kuin Kantrin tiedotustoiminnan
tehokkuudesta. Kokonaisuudessaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista olikin saatu hyvin monesta eri
lähteestä, mikä kertoo siitä, että hankehakijat ovat valmiita etsimään tietoa monin tavoin ja kyselyn
perusteella mikään taho tai tiedotusväylä ei ole täysin ensisijainen rahoitusmahdollisuuksista tiedottaja.

3.2 Hankkeen yleinen onnistuminen ja vaikutukset
Olen liittänyt hankkeiden yleistä onnistumista käsitteleväksi kokonaisuudeksi kysymykset, jotka koskivat
hankkeen yleisten tavoitteiden toteutumista, hankkeen synnyttämää vetovoimaa ja hyötyä alueelle sekä
hankkeessa havaittuja onnistumisia ja epäonnistumisia.
Vastaajista valtaosa, yhteensä 94 %, koki hankkeelle asettamiensa tavoitteiden onnistuneen hyvin tai
erinomaisesti (Kuvio 4a). Yhteensä 6 prosenttia vastaajista koki hankkeelle asetettujen tavoitteiden
onnistuneen kohtalaisesti, ja yksikään vastaaja ei vastannut kysymykseen ”ei lainkaan”. Suurin osa
vastaajista siis piti hankkeelle itse asettamiaan tavoitteita erittäin onnistuneina, mikä välittää hyvin
positiivisen kuvan siitä, millaisen kuvan hankkeet ovat tekijöilleen ja alueelleen jättäneet ohjelmakauden
päätyttyä.

38

Kuvio 4a

Miten hankkeelle asettamanne tavoitteet
kokonaisuudessaan mielestänne onnistuivat?
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Hanketyypeittäin tarkasteltuna hankkeen tavoitteiden voidaan katsoa onnistuneen parhaiten yhteisöllisten
investointihankkeiden kohdalla (Kuvio 4b). Kyseisestä hankeryhmästä kukaan vastaajista ei kokenut
tavoitteiden toteutuneen huonommin kuin ”hyvin”, ja lähes 70 % yhteisöllisten investointihankkeiden
toteuttajista koki hankkeen tavoitteiden onnistuneen erinomaisesti. Yrityshankkeiden ja yhteisöllisten
kehittämishankkeiden toteuttajien kokemukset hankkeiden onnistumisesta olivat melko samantasoiset.
Onkin mahdollista, että yhteisöllisten investointihankkeiden kohdalla hankkeen tavoitteiden saavuttaminen
on yksiselitteisempää: jos tietty investointi tai rakennusprojekti alueelle saadaan toteutettua, hanke on siltä
osin onnistunut. Esimerkiksi kehittämishankkeessa taas tietyn toiminnan tai osallistumisen aikaan saaminen
voi olla hyvinkin haasteellista, ja tavoitteiden toteutuminen moniulotteista. Yrityshankkeiden kohdalla
hankkeen onnistuminen yleensä riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta tai liiketoiminnalle synnytetyistä
edellytyksistä.
Kuvio 4b

Yleisten tavoitteiden onnistuminen hanketyypeittäin
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Yht. kehittämishanke
Yrityshanke
0%

10 %

20 %

30 %

Kohtalaisesti

40 %
Hyvin

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

Erinomaisesti

Vastaajat eivät olleet yhtä yksimielisiä siitä, tekikö hanke vastaajien mielestä alueestaan
vetovoimaisemman (Kuvio 5). Vastaajista 43 prosenttia vastasi ”hyvin”, ja 31 prosenttia vastasi
”kohtalaisesti”. Yhteensä 17 prosenttia vastaajista koki, että hanke teki alueesta vetovoimaisemman
erinomaisesti. Vastaajista 10 prosenttia kuitenkin vastasi, ettei hanke tehnyt alueestaan lainkaan
vetovoimaisempaa. Kuten edellä huomattiin, valtaosa vastaajista koki hankkeen tavoitteiden onnistuneen
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hyvin tai erinomaisesti, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että hankkeella olisi vaikutuksia alueen
vetovoimaisuuteen.
Kuvio 5

Hanke teki alueesta vetovoimaisemman?
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Suurin osa vastaajista kuitenkin koki, että hanke tuotti asukkailleen kestävää hyötyä jossain muodossa
(Kuvio 6). Hyöty saattoi olla aineellista tai aineetonta, mutta alueella säilyvää. Yhteensä 79 prosenttia
vastaajista koki, että oma hanke tuotti kestävää hyötyä joko hyvin tai erinomaisesti. Vastaajista 18
prosenttia koki hyötyä syntyneen kohtalaisesti, ja 3 prosentin mukaan kestävää hyötyä ei onnistuttu
tuottamaan lainkaan. Vastaajien mukaan Leader-rahoitetuilla hankkeilla voidaan siis katsoa olevan melko
pitkäkestoisia myönteisiä vaikutuksia alueelleen, mikäli hyötyä voidaan mitata missä tahansa muodossa.
Vaikka melko moni vastaaja vastasi ”kohtalaisesti”, on rahoitetuilla hankkeilla vastausten perusteella
ehdottomasti saavutettu alueilla jotakin positiivista.
Kuvio 6

Hanke tuotti asukkailleen kestävää hyötyä jossain muodossa?
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Vastaajia pyydettiin nimeämään joitain onnistumisia ja/tai epäonnistumisia, joita hankkeen parissa oli
ilmennyt. Kysymys oli avoin, ja siihen vastasi yhteensä 59 vastaajaa (80 % kaikista vastaajista). Vastaajat
kertoivat vastauksissaan jonkin verran enemmän onnistumisia kuin epäonnistumisia, mikä yhtä lailla antaa
melko myönteisen yleiskuvan vastaajien hankekokemuksista. Onnistumisiksi vastaajat nimesivät hankkeen
aikaiseen työntekoon, hankkeella aikaan saatuihin tuloksiin ja tavoitteiden toteutumiseen liittyviä asioita.
Epäonnistumisiksi vastaajat puolestaan nimesivät aikataulutukseen, rahoitukseen, työvoiman puutteeseen
ja byrokratiaan liittyviä tekijöitä.
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Onnistumisissa hankkeen aikaiseen työntekoon liittyen vastaajat arvostivat sitä, että talkooväkeä ja
innostusta oli vähintään hankkeen alussa tarpeeksi. Oikeanlaista osaamista oli saatavilla, ja hankkeen
toteutus onnistui. Yhtenä hankkeen onnistumisena vastaajat nimesivät yhdessä tekemisen ilon ja
yhteisöllisyyden paranemisen hankkeen aikaisen työnteon seurauksena. Yhteistyö kuntiin ja Kantriin oli
myös ollut vastaajien mukaan yksi hankkeiden onnistumisista. Näiden lisäksi työnteon onnistumisiksi
nimettiin hanketyöskentelyn korkea laatu ja tehokkuus sekä hyvät ulkoiset olosuhteet hanketoiminnalle.
Onnistumisista ehkä merkittävimpiä olivat hankkeilla aikaan saadut tulokset. Siinä vastaajat nimesivät
tulosten onnistumisia laidasta laitaan, uusien työpaikkojen luomisesta aina järven veden kirkastumiseen ja
tienkäytön lisääntymiseen. Toinen merkittävä hankkeilla aikaan saatu tulos oli ajankohtaisen tiedon
lisääminen hankkeiden kohdealoilta. Hankkeissa teetetyt selvitykset, suunnitelmat ja yleinen toiminta
synnyttivät uutta tietoisuutta omasta alueesta ja ympäristöstä. Näiden tekijöiden lisäksi hankkeiden
tulosten onnistumisia olivat esimerkiksi näkyvyyden lisääminen, hankkeen positiivinen jatkuvuus alueella,
oman liiketoiminnan kasvu sekä yleinen positiivinen vastaanotto hankkeen valmistumiselle. Yleinen
hankkeiden tavoitteiden toteutuminen niin aikataulun, rahoituksen kuin toteutuksenkin osalta siis koettiin
onnistumiseksi.
Epäonnistumisista merkittävimpiä olivat vastaajien mukaan ongelmat aikataulutuksessa sekä
taloudellisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Osa vastaajien aikatauluongelmista hankkeiden parissa
johtui hankkeen osapuolten, toteuttajien tai suunnittelun ajallisista myöhästymisistä tai hankaluuksista.
Osa aikatauluihin liittyvistä vaikeuksista kuitenkin liittyi ELY-keskuksen pitkiin hankepäätösten
käsittelyaikoihin. Maksatuspäätöksen saaminen oli viivästynyt, ja sen lisäksi rahojen saaminen tilille saattoi
viedä useita kuukausia. Taloudelliset ongelmat liittyivät tiiviisti aikataulutukseen, sillä hankkeen budjetissa
pitäminen hankaloitui aikataulun viivästyessä. Osassa vastauksia taloushankaluudet liittyivät kuitenkin
hanketoteuttajien omien resurssien niukkuuteen tai suunnitelmiin, jotka eivät pitäneet. Alkuperäiset
taloudelliset tavoitteet tai budjetti eivät toteutuneet, tai joitain tarvittavia toimenpiteitä ei ollut otettu
budjetissa lainkaan huomioon.
Muita epäonnistumisia vastaajien mukaan olivat työvoiman puute ja byrokraattinen paperityö. Alun
innostuksen jälkeen työläisiä saattoi olla vaikeaa saada mukaan toimintaan, ja talkootyöt saattoivat
kasautua pienen ryhmän harteille. Myös muiden muutosten seurauksena hanketoimijat saattoivat vaihtua,
mikä saattoi vaatia hanketoteuttajilta lisäponnisteluja. Henkilökemiat eivät myöskään aina toimineet
hanketta toteuttavan ryhmän sisällä, mikä saattoi tehdä hanketyöstä hyvinkin raskasta. Hankeprosessissa
vaadittu paperityö oli myös yksi vastaajien nimeämistä vaikeuksista. Vaadittavien dokumenttien
toimittaminen oli osalle vastaajista työläs ja pikkutarkka prosessi, josta muodostui koko hankkeen
haasteellisin osa.
Onnistumiset ja epäonnistumiset siis jakoivat vastaajia, sillä esimerkiksi aikataulutus koettiin joissain
hankkeissa onnistumiseksi, kun taas joissain se oli koitunut ongelmaksi. Hanketoteutus on siis hyvin
yksilöllistä, ja merkittävää olikin, että sekä onnistumiset että epäonnistumiset kumpusivat lähes kaikissa
vastauksissa hanketoteuttajien sisältä. Esimerkiksi Kantri ry:n rooli onnistumisten ja epäonnistumisten
kohdalla oli hyvin pieni. Yllättävää tuloksissa kuitenkin oli, että yllä mainitut teemat muodostuivat
vastauksista varsin selkeästi ja eri vastauksissa toistui usein samankaltaiset asiat. Esimerkiksi hankkeissa
koituvat ongelmat ovat siis melko helposti tunnistettavissa, ja mahdollisesti sen kautta myös ehkäistävissä
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tulevaisuudessa. Toisaalta esiin nousseet ja jaetut onnistumiskokemukset voivat toimia rohkaisevina ja
motivoivina tekijöinä uusille hanketoteuttajille, jotka saattavat pohtia lähtemistä mukaan hanketoimintaan.

3.3 Miten hankkeet toteuttivat ohjelmakauden tavoitteita?
Ohjelmakauden kolme yleistä painopistettä olivat 1) ympäristövastuinen asuminen, 2) yhteisöllisyys,
paikalliskulttuuri ja nuoriso sekä 3) aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta. Kantri ry on
antanut hankkeiden rahoituksen myöntämisessä painoarvoa sille, miten hankkeet toteuttavat ohjelmalle
asetettuja tavoitteita. Hankkeet ovat kuitenkin useimmiten syntyneet ohjelmakauden tavoitteista erillään
olevista paikallistarpeista, joten onkin mielenkiintoista, miten hanketoteuttajat itse katsovat
ohjelmakaudelle yleisesti asetettujen tavoitteiden toteutuneen omissa hankkeissaan. Huomioitavaa on
myös se, että yhden hankkeen ei ole tarkoitus tuottaa kaikkea mahdollista hyötyä ympärilleen – hanke
harvoin onnistuu yhtä hyvin sekä ympäristövastuisuudessa, yhteisöllisyyden lisäämisessä että työpaikkojen
synnyttämisessä. Painopisteiden toteutumisessa onkin huomioitava vastausten jakautuminen eri
hanketyyppeihin, sillä esimerkiksi aktiviteettipalveluiden ja paikallistuotteiden tavoite kohdistuu
selkeimmin juuri yrityshankkeisiin.
1) Ympäristövastuisen asumisen painopistettä selvitettiin lomakkeessa kysymyksellä: miten hankkeen avulla
parrannettiin ympäristön hyvinvointia? Yhteensä 47 prosenttia kaikista vastaajista koki hankkeen
parantaneen ympäristön hyvinvointia hyvin, ja 32 prosenttia koki hankkeen parantaneen ympäristön
hyvinvointia erinomaisesti (Kuvio 7a). Vastaajista 15 prosenttia koki ympäristön hyvinvoinnin parantuneen
kohtalaisesti, ja 6 prosentin mukaan hanke ei parantanut ympäristön hyvinvointia lainkaan. Suurin osa siis
koki hankkeensa parantaneen ympäristön hyvinvointia hyvin tai erinomaisesti, mikä on positiivista. Noin 26
prosenttia ohjelmakauden toteutuneista hankkeista todella lukeutui ympäristövastuisen asumisen
painopisteeseen, joten kyselyvastausten perusteella ympäristön hyvinvoinnin on siis koettu parantuneen
myös muiden aihepiirien hankkeissa. Vastaajilla voi kuitenkin olla erilaisia käsityksiä ympäristöstä ja sen
hyvinvoinnista, mikä on saattanut vaikuttaa vastauksiin. Toisille ympäristön hyvinvointi tarkoittaa eritoten
luonnon ja vesistöjen tilan parantamista, kun taas toisille ympäristön hyvinvointi voi etenkin
hankemaailmassa pitää sisällään maisemointiin liittyviä seikkoja.
Kuvio 7a

Hankkeen avulla parannettiin ympäristön hyvinvointia?
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erinomaisesti

Eri hanketyypeistä yhteisöllisten investointihankkeiden parissa koettiin ympäristön hyvinvoinnin
parantuneen eniten (Kuvio 7b). Kyseisen hankeryhmän vastaajista yhteensä noin 95 prosenttia vastasi
ympäristön hyvinvoinnin parantuneen hyvin tai erinomaisesti, ja loput kokivat sen parantuneen
kohtalaisesti. Yhteisöllisten kehittämishankkeiden kohdalla noin 80 prosenttia koki ympäristön hyvinvoinnin
parantuneen hyvin tai erinomaisesti, ja loput noin 20 prosenttia koki sen parantuneen kohtalaisesti.
Yrityshankkeissa ympäristön koettiin parantuneen vähiten: melkein 20 prosenttia vastaajista koki, ettei
ympäristön hyvinvointia ollut parannettu lainkaan, ja noin 30 prosenttia koki siinä onnistutun kohtalaisesti.
Noin puolet yrityshankkeiden vastaajista koki, että ympäristön hyvinvointia oli parannettu hyvin tai
erinomaisesti.
Kuvio 7b

Ympäristön parantuminen hanketyypeittäin
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2) Yhteisöllisyyden, paikalliskulttuurin ja nuorison tavoitteen osalta nuorten osallistumisen selvittämiseksi
kysyttiin, miten hanketoteuttajat kokivat nuorten (alle 30-vuotiaiden) osallistuneen hankkeen eri vaiheisiin.
Vastausten perusteella nuoria oli osallistunut melko vähän, sillä yhteensä 41 prosenttia vastaajista kertoo,
ettei hankkeessa ollut mukana lainkaan nuoria (Kuvio 8). Vastaajista 32 prosenttia kertoi nuoria olleen
hankkeen toteutuksessa mukana kohtalaisesti, kun taas ainoastaan 18 prosenttia kokee nuorten
osallistumisen hyvänä ja 10 prosenttia erinomaisena. Nuorten osallistuminen hankkeisiin voidaan tulkita
heikoksi, sillä laajasta nuorten ikähaarukasta huolimatta (kaikki alle 30-vuotiaat) yhteensä yli 70 prosentissa
vastauksista nuoria oli ollut mukana ainoastaan kohtalaisesti tai ei lainkaan. Eri hanketyypeissä nuorten
osallistuminen oli hyvin samantasoista.
Kuvio 8

Hankkeen toteutuksessa tai sen vaiheissa oli mukana
nuoria (alle 30-vuotiaita)?
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Nuorten osallistumisen lisäksi ohjelmakaudella pyrittiin saamaan mukaan nuoriin kohdistuvia hankkeita.
Tätä selvitettiin kyselylomakkeessa sillä, mikä ikäryhmä on vastaajien mukaan hyötynyt hankkeesta eniten.
Yli puolet vastaajista vastasi kaikkien ikäryhmien hyötyneen hankkeesta, ja toiseksi eniten vastaajat
uskoivat 30—60-vuotiaiden hyötyneen omasta hankkeestaan (Kuvio 9). Yhteensä 15 prosenttia vastaajista
koki, että hankkeesta hyötyivät eniten alle 30-vuotiaat. Tulee kuitenkin huomioida, että mikäli hankkeen
hyötyjen on vastattu kohdistuneen kaikkiin ikäryhmiin, se voi tarkoittaa hyötyä myös nuorten kannalta.
Pelkästään nuoriin kohdistuvat hankkeet olivat siis kyselyn perusteella vähemmistönä, mutta
todellisuudessa yli puolet hankkeiden hyödyistä on vastaajien mukaan kohdistunut kaikkiin ikäryhmiin.
Nuorten ohella tämän kysymyksen tarkastelussa on kiinnostavaa huomioida myös muut ikäryhmät.
Kysymyksessä yhtenä vastausvaihtoehtona oli yli 60-vuotiaat, mutta se ei saanut yhtäkään vastausta.
Yksikään kyselyyn osallistuneista hankkeista ei siis kohdistunut pelkästään yli 60-vuotiaaseen väestöön,
joskin kaikkia ikäryhmiä hyödyttävät hankkeet hyödyttävät mahdollisesti myös tätä ikäryhmää.
Hanketoiminnassa voisi kuitenkin olla sijaa myös erityisesti vanhemman väestön, esimerkiksi yli 80vuotiaiden, hankkeille.
Kuvio 9

Minkä ikäryhmän koet hyötyneen hankkeesta ja/tai sen
seurauksista eniten?
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Yhteisöllisyyden toteutumista mitattiin kyselyssä sillä, kuinka vastaajien mielestä hankkeella pystyttiin
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta tai yhteisöllisyyttä alueella. Yli puolet (51 %) vastaajista koki
yhteisöllisyyden lisääntyneen hyvin (Kuvio 10a). Noin viidesosa vastaajista (22 %) taas koki yhteisöllisyyden
tai sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääntyneen erinomaisesti, ja lähes sama määrä vastaajia (21 %) koki
kyseisen tavoitteen toteutuneen kohtalaisesti. Vastaajista 7 prosenttia koki, että yhteisöllisyyttä tai
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ei pystytty lisäämään hankkeella lainkaan.
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Kuvio 10a

Hankkeen avulla pystyttiin lisäämään yhteisöllisyyttä tai
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Kuten jo virkamieshaastatteluissa nousi esiin, yhteisöllisyys on hyvin vaikeasti mitattava asia. Vastaajillakin
on todennäköisesti ollut erilaisia käsityksiä siitä, mitä yhteisöllisyys tarkoittaa, miten se näkyy ja missä
määrin sen voidaan katsoa lisääntyneen. Se huomioon ottaen onkin melko positiivista, että suurin osa
vastaajista kokee hankkeiden vastanneen hyvin näin vaikeasti määriteltävään tavoitteeseen.
Hanketyypeittäin tarkasteltuna yhteisöllisyyttä lisättiin odotetusti vähiten yrityshankkeilla, kun taas
yhteisölliset hankkeet toteuttivat tavoitetta keskenään melko tasaisesti (Kuvio 10b).
Kuvio 10b
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3) Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta -tavoitetta selvitettiin ensin kysymyksellä
”Miten hanke edisti paikallisten raaka-aineiden ja/tai muiden paikallisten resurssien hyödyntämistä?”
Kysymyksessä vastaukset jakautuivat eri vaihtoehtojen välillä varsin tasaisesti (Kuvio 11a). Vastaajista 31
prosenttia koki, että paikallisia resursseja ja raaka-aineita oli hyödynnetty kohtalaisesti, ja toiset 31
prosenttia koki niiden hyödyntämisen hyvänä. Yli viidesosa (22 %) vastaajista kuitenkin koki, ettei paikallisia
resursseja tai raaka-aineita oltu hyödynnetty hankkeessa lainkaan. Vastaajista 16 prosenttia taas koki, että
tällaisia resursseja oli hyödynnetty erinomaisesti.
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Kuvio 11a

Hanke edisti paikallisten raaka-aineiden ja/tai muiden
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Vastausten jakautuminen melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä kertoo siitä, että hankkeessa
hyödynnettävien resurssien määrä ja paikallisuus ovat täysin hankekohtaisia. Hankkeet tähtäävät erilaisiin
lopputuloksiin ja hyödyntävät erilaisia toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi, jolloin on luonnollista, että
paikallisia resursseja tai resursseja ylipäätään hyödynnetään eri hankkeissa eri verran. Kaikissa hankkeissa ei
välttämättä ole asetettu minkäänlaiseksi tavoitteeksi hyödyntää paikallisia resursseja tai raaka-aineita
ainakaan kovin laajasti. Hanketyypeittäin tarkasteltuna paikallisia resursseja hyödynnettiin parhaiten
yrityshankkeiden piirissä, ja investointihankkeissa suhteellisesti hieman enemmän kuin
kehittämishankkeissa (Kuvio 11b).
Kuvio 11b
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Aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien hyödyntämisen tavoitteessa keskiössä on, että
kohdealueella edistetään alueen asukkaiden toimeentuloa parantavia toimenpiteitä. Yksi mittari tavoitteen
toteutumiselle on se, onnistutaanko hankkeilla luomaan ohjelmakauden aikana kohdealueille uusia
työpaikkoja. Yli puolet kyselyn vastaajista koki, ettei hankkeella edistetty lainkaan uusien työpaikkojen
syntymistä alueella (Kuvio 12a). Noin neljäsosa vastaajista (26 %) koki, että työpaikkojen syntymistä
edistettiin hankkeella kohtalaisesti. Yhteensä 22 prosenttia vastaajista koki, että työpaikkojen syntyminen
oli edistynyt joko hyvin tai erinomaisesti.
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Kuvio 12a

Hanke edisti uusien työpaikkojen syntymistä alueella?
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Hanketyyppien mukaisessa tarkastelussa havainnoituu se, kuinka selvästi uusien työpaikkojen syntyminen
keskittyy yrityshankkeisiin (Kuvio 12b). Kummankin yhteisöllisen hanketyypin piirissä lähes 70 prosenttia
vastaajista koki, ettei uusia työpaikkoja syntynyt lainkaan.
Kuvio 12b
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Myös tämän kysymyksen kohdalla on kuitenkin syytä huomioida se, mihin erilaisilla hankkeilla tähdätään.
Lähtökohtaisesti yhteisöllisissä hankkeissa harvoin pystytään luomaan uusia työpaikkoja, vaikkakin
esimerkiksi suunnittelu- ja ohjaustehtäviin palkatut henkilöt muodostavat tässä poikkeuksen. Työpaikkojen
syntyminen painottuu kuitenkin yrityshankkeisiin, joita taas toteutettiin kaikista hanketyypeistä vähiten
ohjelmakauden aikana. Jos siis kaikista vastauksista laskettaisiin pois sellaiset hankkeet, joiden toiminnassa
uusien työpaikkojen syntyminen ei ole edes realistista tai odotettavaa, koko kysymyksen vastaukset olisivat
prosentuaalisesti erilaisia.

3.4 Onko hankkeessa aikaan saatu toiminta jatkunut hankkeen jälkeen?
Vastaajilta selvitettiin avoimella kysymyksellä, onko hankkeessa aikaan saatu toiminta jatkunut hankkeen
jälkeen. Vastaajat saivat kuvailla hankkeen jatkumista omin sanoin muutamalla lauseella. Suurin osa
kaikista vastaajista (85 %) vastasi kysymykseen. Luokittelin kysymyksen vastaukset sen perusteella, millaista
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toiminta oli hankkeen jälkeen ollut. Vastaukset olivat jaettavissa neljään luokkaan: 1) toiminta on jatkunut
ja osassa kehittynyt edelleen, 2) toiminta on jatkunut toivottua pienimuotoisemmin, 3) toiminta ei ole
jatkunut ja 4) toiminnan jatkumisesta on vielä liian aikaista sanoa. Prosenttimääräisesti kysymykseen
vastanneista yhteensä 79 prosenttia kertoi hankkeessa aikaan saadun toiminnan jatkuneen toivotulla
tavalla tai kehittyneen edelleen (Kuvio 13). Noin 14 prosenttia kysymykseen vastanneista kertoi hankkeen
toiminnan jatkuneen, mutta tavoiteltua pienemmässä mittakaavassa. Vain yksi vastaaja ilmoitti, ettei
hankkeessa aikaan saatu toiminta ollut toistaiseksi jatkunut. Kolmen vastaajan kohdalla hanke ei ollut vielä
päättynyt, joten niiden tulokset ovat nähtävillä vasta tulevaisuudessa.
Kuvio 13

Onko toiminta jatkunut hankkeen jälkeen?
2%5%

On jatkunut ja mahdollisesti
kehittynyt edelleen
On jatkunut, mutta tavoiteltua
pienimuotoisemmin
Ei ole jatkunut

14 %

Liian aikaista sanoa

79 %

Suurimmassa osassa kyselyyn osallistuneista hankkeista toiminta on jatkunut hankkeen jälkeen jossain
muodossa. Näistä osa on yrityshankkeita, joiden liiketoiminta on edelleen kannattavaa ja osassa luodut
uudet työpaikat ovat säilyneet. Osassa vastauksista kerrotaan hankkeessa luotujen palveluiden tai
hankkeessa toteutetun kohteen olevan runsaassa käytössä. Yhteisöllisten kehittämis- ja
investointihankkeiden kohdalla hankkeen jatkuvuudesta kertovat eritoten hankekohtaiset tulokset: osassa
hankkeista on luotu pysyvää yhteisöllistä toimintaa, osassa parempaa harrastustoimintaa ja osassa luotu
parempia edellytyksiä ympäristön hyvinvoinnille.
Noin kolmasosassa jatkuvuutta saavuttaneista hankkeista oli selkeästi erotettavissa toiminnan
laajentuminen ja kehittyminen hanketoiminnasta yhä edemmäs. Näiden hankkeiden kohdalla on
suunniteltu lisäliiketoimia tai jatkohankkeita, ja hankkeen jälkeen toiminta oli vilkastunut ja poikinut
uudenlaista toimintaa tai esimerkiksi uusia työpaikkoja. Hankkeen avulla aikaan saatu toiminta on kuitenkin
saattanut kehittyä edelleen myös niissä vastauksissa, joissa on lyhyemmin kerrottu toiminnan jatkuneen.
Joka tapauksessa vähintään 17 prosentissa kaikista kysymykseen vastanneista on havaittavissa hankkeella
aikaan saadun toiminnan laajenemista ja kehittymistä, mikä on hyvin positiivista. Näistä vastauksista melko
moni koski yritystukihankkeita.
Noin 14 prosentissa kaikista kysymyksen vastauksista oli tulkittavissa, että hankkeessa aikaan saatu
toiminta on jatkunut, muttei siinä mittakaavassa kuin hankkeen suunnitteluvaiheessa oli tavoiteltu. Osassa
tällaisista hankkeista taloudellinen tilanne oli aiheuttanut toiminnan hiljentymistä, osassa esimerkiksi
tilojen käyttö painottui vain tietyille kausille ja osassa toiminta oli muilla tavoin odotettua
pienimuotoisempaa. Kaikista kysymykseen vastanneista kuitenkin vain yksi totesi, ettei hankkeen toiminta
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ole jatkunut. Siinä oli kyse suunnitteluhankkeesta, jonka käytännön toimenpiteet vaatisivat seuraavia
investointeja.
Hankkeiden jälkeisestä toiminnasta ja sen jatkuvuudesta välittyi vastauksista melko positiivinen kuva.
Voidaan kuitenkin pohtia, onko hyvästä vastausprosentista huolimatta kyselyyn vastaamisen kynnys ollut
pienempi aktiivista toimintaa synnyttäneiden hankkeiden toteuttajille kuin hiljaisempien hankkeiden
toteuttajille, jolloin tulokset eivät antaisi täysin todenmukaista kuvaa kaikista vastaajista. Mikäli hanke on
onnistunut ja saavuttanut jatkotoimintaa, saattaa se olla enemmän läsnä hankkeen toteuttajan arjessa,
jolloin kyselyyn saatetaan vastata todennäköisemmin. Onnistuneiden tai melko hyvien hankkeiden osalta
saattaa olla helpompi kirjoittaa myös siksi, että hankkeen tulokset ovat olleet näkyviä ja niihin voidaan olla
tyytyväisiä. Mikäli hanke ei ole täysin onnistunut tai ole saavuttanut näkyvyyttä alueellaan, saattaa sitä
koskevaan kyselyyn vastaaminen tuntua merkityksettömältä. Kyselyn yleistä edustavuutta kaikista
hankkeista voidaan kuitenkin pitää hyvänä, joten tulosten voidaan nähdä antavan vähintään viitteellistä
kuvaa hankkeiden ja hankekokemusten todellisesta jakaumasta.

3.5 Kantri ry:n ja Leader-toiminnan rooli hankkeen toteutumisessa
Kyselyssä selvitettiin myös sitä, millaisena vastaajat kokivat hankkeen rahoituksen hakuprosessin sekä sitä,
välittyikö vastaajille Kantri ry:n toiminnasta merkityksellinen kuva. Niitä mitattiin kysymyksillä
hankeprosessin ymmärrettävyydestä, Kantri ry:n antamasta neuvonnasta sekä Leader-tukien merkityksestä
ja vaikuttavuudesta hankkeen kohdealueella.
Vastaajista vajaa puolet (46 %) koki olevansa ”jokseenkin samaa mieltä” siitä, että hankkeen rahoituksen
hakuprosessi tuntui ymmärrettävältä ja kohtuulliselta (Kuvio 14a). Yhteensä 15 vastaajaa (21 %) oli ”täysin
samaa mieltä” siitä, että prosessi tuntui ymmärrettävältä. Yhteensä 14 vastaajaa (19 %) oli kuitenkin joko
täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa, eli kokivat, että prosessi ei tuntunut ymmärrettävältä tai
kohtuulliselta. Vastaajista 11 (15 %) ei osannut sanoa tai ei ollut väitteen kanssa samaa eikä eri mieltä.
Suurin osa vastaajista siis koki hankkeen rahoituksen hakuprosessin melko ymmärrettävänä tai hyvin
ymmärrettävänä. Kaikkiaan kuitenkin kolmasosa vastaajista koki olevansa väitteen kanssa täysin eri mieltä,
jokseenkin eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä. Se kertoo siitä, että hankeprosessin ymmärrettävyys jakaa
hakijoita. Vaikka valtaosa vastaajista koki hakuprosessin ymmärrettävänä, toisille prosessi on selvästi
helpompi kuin toisille. Se kertoo osaltaan tarpeesta yksinkertaistaa hakuprosessia kaikille hakijoille
tasapuolisemmin ymmärrettäväksi ja toteutuskelpoiseksi.
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Kuvio 14a

Hankkeen rahoituksen hakuprosessi tuntui
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Hanketyypeittäin tarkasteltuna ilmenee, että suhteellisesti eniten erimielisyyttä hakuprosessin
ymmärrettävyydestä
ilmeni
yhteisöllisten
kehittämishankkeiden
kohdalla
(Kuvio
14b).
Kehittämishankkeiden osalta vastanneista noin 25 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä sen kanssa,
että rahoituksen hakuprosessi olisi ollut kohtuullinen ja ymmärrettävä. Esimerkiksi yhteisöllisten
investointihankkeiden kohdalla vain noin 10 prosenttia koki olevansa jokseenkin eri mieltä väitteestä, eikä
kukaan vastaaja ollut täysin eri mieltä väitteen kanssa. Peräti yli 80 prosenttia yhteisöllisten
investointihankkeiden osalta vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä prosessin
ymmärrettävyydestä. Yhteisöllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla on samanlainen hakumenettely,
joten tulokset eivät liity haun eroavaisuuksiin. On kuitenkin selvää, että yhteisöllisissä kehittämishankkeissa
tavoitteiden ja tulosten arviointi voi olla vaikeampaa ja vähemmän konkreettista kuin
investointihankkeissa. Se saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että rahoituksen hakuprosessi koetaan
suhteellisesti raskaampana kehittämishankkeissa kuin investointihankkeissa.
Kuvio 14b

Rahoitusprosessin ymmärrettävyys hanketyypeittäin
Yht. investointihanke
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Hankeprosessin haasteellisuuteen liittyen selvitimme, saivatko vastaajat Kantri ry:ltä riittävästi apua ja
neuvontaa hankkeen toteutuksen eri vaiheissa. Vastaajista 64 prosenttia oli ”täysin samaa mieltä” siitä, että
apua sai Kantrilta riittävästi (Kuvio 15a). Yhteensä 22 prosenttia oli ”jokseenkin samaa mieltä” väitteen
kanssa. Ainoastaan yhteensä kolme prosenttia vastaajista koki, että oli ”jokseenkin eri mieltä” väitteen
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kanssa, mutta 11 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa tai ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa.
Yksikään vastaajista ei vastannut olevansa ”täysin eri mieltä” siitä, että Kantrilta olisi saanut apua riittävästi.
Kuvio 15a

Kantri ry:n taholta sai riittävästi apua ja neuvontaa
hankkeen eri vaiheissa.
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Hanketyypeittäin tarkasteltuna Kantrilta saatu neuvonta koettiin riittävimmäksi yhteisöllisten
investointihankkeiden piirissä, sillä siinä lähes 90 % vastaajista ilmoitti olevansa väitteen kanssa jokseenkin
tai täysin samaa mieltä (Kuvio 15b). Se oli myös ainoa hankeryhmä, jossa kukaan vastaaja ei vastannut
olevansa eri mieltä väitteestä. Erot eivät kuitenkaan hankeryhmien välillä olleet suuria, ja kaikkien
hanketyyppien vastaajista yli 80 % koki olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Kantrilta sai
riittävästi apua ja neuvontaa hankkeen eri vaiheissa. Se kertoo melko vahvasti siitä, että Kantrilta saatu tuki
ja ohjaaminen on koettu riittäväksi hanketoteuttajien keskuudessa.
Kuvio 15b

Neuvonnan saamisen kokemus hanketyypeittäin
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Prosessin ymmärrettävyyden ohella kyselyssä selvitettiin, onko Kantri ry:n kautta saatava Leader-rahoitus
ollut vastaajien mielestä merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa. Vastaajista 64 prosenttia oli täysin
samaa mieltä siitä, että rahoitus on ollut hankkeen toteutuksessa merkittävässä roolissa (Kuvio 16a).
Kyseisen väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä koki olevansa 16 prosenttia vastaajista. Yhteensä
kuitenkin 19 prosenttia vastaajista koki, ettei ollut samaa tai eri mieltä väitteestä tai oli jokseenkin eri
mieltä. Suurin osa vastaajista siis piti Leader-rahoituksen roolia merkittävänä, mutta lähes joka viides
vastaaja ei osannut arvioida rahoituksen roolia hankkeen toteutuksessa.
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Kuvio 16a

Kantri ry:n kautta saatava Leader-rahoitus on ollut
merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa.
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On kiinnostavaa pohtia, millaiset asiat vaikuttavat Leader-rahoituksen roolin arvioimiseen. Rahoituksen
roolia hankkeissa ei välttämättä nähdä kovin merkittävänä tai osata tarkasti arvioida, mikäli
hanketoteuttajan omarahoitusosuus tai talkootyöt ovat muodostaneet hankkeen näkyvimmän osan.
Toisaalta Leader-rahoituksen rooli hankkeessa saattaa heikentyä myös silloin, jos hakuprosessi koetaan
hyvin hankalaksi: rahoituksen hakemiseen kohdistettu työpanos voi kasvaa niin suureksi, ettei saadun
rahoituksen koeta enää vastaavan sitä. Enemmistö vastaajista piti kuitenkin Leader-rahoituksen roolia
hankkeessa merkittävänä, joten on oletettavaa, että osa hankkeista jäisi todennäköisesti toteuttamatta
ilman Leader-rahoitusta.
Hanketyypeittäin tarkasteltuna Leader-rahoituksen roolia pidettiin suhteellisesti vähäisimpänä
yrityshankkeiden kohdalla (Kuvio 16b). Tulosta selittää se, että yrityshankkeissa Leader-rahoituksen osuus
hankkeen kustannusten kokonaisrahoituksesta on 20—50 %, kun taas yhteisöllisissä hankkeissa Leaderrahoituksen osuus on 50—80 %. Noin 30 prosenttia yrityshankkeiden osalta vastanneista oli jokseenkin eri
mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä siitä, että Leader-rahoituksen rooli olisi ollut hankkeessa merkittävä.
Enemmistö yrityshankkeiden vastaajista on kuitenkin jokseenkin samaa mieltä siitä, että rahoituksen rooli
on merkittävä, mutta vain hieman yli 20 prosenttia on täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Vastaavasti
yhteisöllisten hankkeiden kohdalla 70—80 prosenttia kokee olevansa täysin samaa mieltä Leaderrahoituksen merkittävästä roolista hankkeissa.
Kuvio 16b

Leader-rahoituksen rooli hankkeissa hanketyypeittäin
Yht. investointihanke
Yht. kehittämishanke
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Kyselyssä selvitettiin myös, onko vastaajien mielestä Leader-toiminnalla ollut positiivista vaikutusta
alueelle. Yhteensä 83 prosenttia vastaajista kokee olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että
Kantri ry:n ja Leader-toiminnan avulla on onnistuttu vaikuttamaan hankkeen toteutusalueeseen
positiivisesti (Kuvio 17a). Vain yksi vastaaja (1 %) oli jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa, mutta yhteensä
16 prosenttia ei ole samaa eikä eri mieltä tai ei osaa arvioida Leader-toiminnan positiivisia vaikutuksia.
Kuvio 17a

Kantri ry:n ja Leader-toiminnan avulla on onnistuttu
vaikuttamaan alueeseeni positiivisesti.
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Hanketyypeittäin tarkasteltuna Leader-toiminnan positiivisten vaikutusten arviointi oli vaikeinta
yrityshankkeiden vastaajille (Kuvio 17b). Lähes 40 prosenttia yrityshankkeiden osalta vastanneista ei
osannut arvioida, onko Leader-toiminnalla ollut alueeseensa positiivisia vaikutuksia. Kummankin
yhteisöllisen hanketyypin piirissä noin 10 prosenttia ei ollut osannut arvioida Leader-toiminnan positiivista
vaikutusta, mutta molemmissa jopa yli 60 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että Leader-toiminnalla
oli positiivisia vaikutuksia omalle alueelleen.
Kuvio 17b

Leader-toiminnan koetut vaikutukset hanketyypeittäin
Yht. investointihanke
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Yrityshankkeiden kohdalla hankkeen alueelle kohdistuvien positiivisten vaikutusten arviointi voi olla
vaikeaa, koska yrityshankkeissa Leader-rahoituksen osuus koko hankkeen rahoituksesta on pienempi kuin
yhteisöllisissä hankkeissa. Yrityshankkeissa myönteiset vaikutukset myös yleensä kohdistuvat koko alueen
sijaan tietynlaisen liiketoiminnan kehittämiseen tai aloittamiseen. Yhteisöllisissä hankkeissa alueellisen
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hyödyn lähtökohta taas on usein selkeämpi, kun alueella pyritään kehittämään harrastus- ja
ajanviettomahdollisuuksia tai alueen ympäristön tilaa pyritään parantamaan.
Kysymyksessä ei määritelty sitä, missä määrin Leader-toiminnalla on ollut positiivisia vaikutuksia. Jos hanke
on siis luonut alueelle edes vähän myönteisiä tuloksia, on vastaaja saattanut vastata olevansa väitteen
kanssa samaa mieltä. Kyselyn perusteella hanketoteuttajat ovat kuitenkin tunnistaneet Leader-toiminnan
positiiviset vaikutukset kohdealueilleen, mikä kertoo koko Leader-toiminnan perustavien periaatteiden
olevan ainakin jossain määrin toimivia ja konkreettisia tuloksia synnyttäviä.

3.6 Palautetta Kantri ry:lle
Vastaajille annettiin avoimen kysymyksen muodossa mahdollisuus antaa Kantri ry:n toimintaan liittyvää
muuta palautetta tai kehittämisehdotuksia. Kysymykseen vastasi ainoastaan 40 vastaajaa (54 % kaikista
vastaajista), ja annetuista vastauksista noin puolet oli positiivista palautetta Kantri ry:n toiminnasta. Tulos
voidaan toisaalta nähdä hyvin positiivisena, sillä vain neljäsosa koko kyselyn vastaajista antoi Kantrille
jonkinlaista kritiikkiä tai kehittämisehdotuksia. Toisaalta tulokset eivät kerro siitä, miksi puolet vastaajista
on jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen; olisiko heillä ollut niin paljon palautetta, etteivät he
jaksaneet tai ehtineet kirjoittaa, vai merkitseekö vastaamatta jättäminen sitä, että he ovat olleet pääosin
tyytyväisiä Kantrin toimintaan? Tulos on kuitenkin tulkittavissa melko myönteisesti, sillä vastauksessa sana
oli vapaa ja täysin negatiivista palautetta ei tullut lainkaan – kritiikki ja kehittämisehdotukset olivat
rakentavia ja toimintaan kohdistettuja.
Vastauksissa annettu positiivinen palaute kohdistui Kantrin henkilökunnan tarjoamaan apuun ja
ohjaamiseen hankeprosessin aikana. Toimiston apu koettiin hyvin asiantuntevaksi, tehokkaaksi ja
kannustavaksi, ja henkilökuntaa kuvattiin avuliaaksi ja ystävälliseksi. Ruusuja vastaajilta saivat sekä Airi
Paananen että Kari Kylkilahti antamastaan ohjauksesta. Kantrin toimintaa yleisesti arvostettiin ja pidettiin
merkityksellisenä alueiden kannalta. Useat vastaajat hyödynsivät lomakkeen vastauskenttää kiittääkseen
hyvästä yhteistyöstä ja avusta hankkeen parissa.
Vastaajien antama kritiikki ja kehittämisehdotukset kohdistuivat pääasiassa hankkeen hakumenettelyyn
sekä Kantrin tiedotustoimintaan. Hankkeiden hakumenettely koettiin erittäin hankalana, pitkäkestoisena ja
byrokraattisena. Rahoituksen hakemisen kokonaistyöpanosta pidettiin kohtuuttomana suhteessa saatavaan
avustukseen, etenkin mittakaavaltaan pienempien hankkeiden kohdalla. Osalla vastaajista
hankeasiakirjojen käsittely ja oikeaoppinen raportointi olivat tarpeeksi hankalia koituakseen jopa hankkeen
esteeksi, ja niitä moni vastaaja toivoikin yksinkertaisemmaksi. Osa vastaajista ilmaisi raportoinnin ja
asiakirjojen hankaluuden tulleen hankkeen aikana lievänä yllätyksenä, mikä kertoo siitä, että Kantrilla voisi
mahdollisesti olla entistäkin suurempi rooli hankemenettelyn selventämisessä hankehakijoille jo etukäteen.
Osa vastaajista nosti esiin sen, kuinka Kantrin tulisi panostaa enemmän omaan tiedotustoimintaansa.
Vastaajat peräänkuuluttivat yhteisiä tapaamisia, kokoontumisia ja koulutustilaisuuksia kohdealueilla sekä
selkeämpää informointia siitä, mihin hankerahaa on mahdollista saada. Osalle vastaajista oli epäselvää,
millaiset asiat kuuluvat Kantrin tarjoaman rahoituksen piiriin ja millaiset eivät. Vastaajat toivoivat myös
Kantrin tunnettuuden lisäämistä ja sitä, että tietoisuus näin hienosta kehittämismahdollisuudesta leviäisi.
Osa vastaajista toivoi myös henkilökohtaisia yhteydenottoja Kantrin taholta hankkeen aikana, mutta he
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osoittivat yhtä lailla ymmärryksensä siitä, ettei kahden henkilön toimistossa välttämättä ole tällaiseen
tarpeeksi ajallisia resursseja.
Vastaajilta kysyttiin myös, lähtisivätkö he tarvittaessa hakemaan Leader-rahoitusta uudelleen. Suurin osa
vastaajista (70 %) lähtisi hakemaan rahoitusta uudelleen, mikäli eteen tulisi seuraava hanke (Kuvio 18a).
Noin neljäsosa vastaajista (26 %) vastasi kysymykseen ”ehkä”, ja neljä prosenttia kaikista vastaajista ei
lähtisi hakemaan rahoitusta uudelleen. Vastausten taustalla voi olla hyvinkin erilaisia syitä: joku lähtisi ehkä
hakemaan rahoitusta uudelleen siksi, koska koki toiminnan niin hienoksi ja sujuvaksi, ja osa lähtisi kenties
siksi, että on valmis käymään läpi vaikealtakin tuntuvan hakuprosessin toteuttaakseen alueella jotain
hyödyllistä. Toisaalta heistä, jotka eivät lähtisi hakemaan rahoitusta uudelleen, osa saattoi pitää
hankeprosessia liian vaikeana ja osa taas ei välttämättä ole esimerkiksi enää mukana minkäänlaisessa
toteuttamisorganisaatiossa.
Eri hanketyyppien kesken ei ilmene suuria eroavaisuuksia siinä, lähdettäisiinkö Leader-rahoitusta hakemaan
uudelleen (Kuvio 18b). Kaikki kysymyksen ”en”-vastaukset kuitenkin tulivat yhteisöllisten
kehittämishankkeiden toteuttajilta. Tulokselle voi olla monia syitä, eivätkä ne välttämättä ole yleistettävissä
kaikkiin kyseisen hanketyypin toteuttajiin. Voidaan kuitenkin pohtia, onko yhteisöllisten
kehittämishankkeiden toteuttamisprosessi haastavampi kuin muiden hankkeiden. Suhteellisesti
kehittämishankkeiden toteuttajissa oli vastaajaryhmistä eniten heitä, jotka pitivät hankeprosessia vähiten
ymmärrettävänä (Kuvio 14b) ja heitä, jotka eivät lähtisi hakemaan rahoitusta uudelleen. Verrattuna muihin
hanketyyppeihin kehittämishankkeissa tavoitteet ja toimenpiteet voivat olla hyvin laajoja, ja tulokset
vaikeasti mitattavissa. Sellaiset hankkeet voivat jälkikäteen näyttäytyä työläinä ja osittain sen myötä
kertaluontoisina.
Myös kehittämishankkeiden, kuten muidenkin hankeryhmien kohdalla, enemmistö kuitenkin lähtisi
hakemaan Leader-rahoitusta uudelleen.
Kuvio 18a

Kuvio 18b

Lähtisitkö hakemaan Leaderrahoitusta uudelleen?
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Ehkä

Kyllä

4 KOKEMUKSIA VUODEN HANKKEISTA: AINEKSIA ONNISTUMISIIN

Ohjelmakauden 2007—2013 aikana Kantri ry:n johtokunta valitsi kunakin vuotena Vuoden hankkeen, jotka
osoittivat esimerkillistä tai muuten onnistunutta hanketoimintaa ja synnyttivät alueelleen hyötyä
innovatiivisella tavalla. Haastattelemalla Vuoden hankkeiden toteuttajia selvitin, mitä hankkeiden
toteuttajat itse kokevat onnistuneen hankkeen aineksiksi. Millaiset asiat tekevät hankkeesta onnistuneen?
Erityisesti halusin selvittää, mitä sekä Kantri ry että täysin uudet hankehakijat voivat oppia jo
valmistuneiden hankkeiden toteuttajilta. Vuoden hankkeiden hankekuvaukset voit lukea tarkemmin
loppuraportin 1-osasta luvusta 3.5 (s. 18—20).
Haastattelut toteutettiin kyseistä tarkoitusta varten laaditun haastattelurungon pohjalta. Haastateltavana
olivat yhteensä viiden Vuoden hankkeeksi valitun hankkeen vetäjät tai muut vastuutahot. Yksi haastattelu
toteutettiin kasvokkain ja loput puhelimitse, ja kaikkien haastatteluiden aikana tehtiin muistiinpanoja.
Haastatteluaineisto on käsitelty teemoittelun ja luokittelun avulla, ja tulokset esitetään yhtenäisenä
kokonaisuutena yksittäisiä haastateltavia erittelemättä. Haastatteluissa käytetty haastattelurunko on
loppuraportin liitteenä (Liite 5).

4.1 Haastattelujen antia kysymyksittäin
Mikä tekee hankkeestanne onnistuneen ulkopuolisen silmin?
Haastateltavien mukaan ensimmäisenä hankkeesta välittyy tarkoituksenmukainen ja onnistunut mielikuva,
mikäli sen kohdealueella on hankkeen toimille selkeä tilaus ja tarve. Hankkeen käyttö ja hyödyt ovat
selkeästi nähtävissä, ja hanke luo alueelle jotain sieltä puuttuvaa. Toisaalta haastateltavat nimeävät
hankkeen tavoitteiden täyttymisen ja konkreettisten tulosten saavuttamisen tekijöiksi, jotka kertovat
hankkeen onnistumisesta.
Haastateltavien mukaan hanke voi näyttäytyä erityisen onnistuneena myös silloin, jos hanke saavuttaa
näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja tietoisuus hankkeen toiminnasta leviää jopa sen kohdealueen ulkopuolelle.
Sitä kautta hanke saa myös tärkeää arvostusta toiminnalleen. Toisaalta hankkeen positiivista vaikutelmaa
ovat luomassa myös tiiviisti hankkeen toteutukseen liittyvät seikat: laaja toiminta ja asiantunteva toteutus
sekä innokas sitoutuminen hankkeeseen ja sen kehittämistyöhön.

Millaiset asiat ovat tärkeitä hankkeen onnistumiseksi?
Haastateltavat nimeävät kolme pääteemaa, jotka ovat merkittäviä hankkeen onnistumiseksi: yhteistyö,
sitoutuminen ja asiantuntemus. Yhteistyö muiden tahojen kanssa on hankkeessa tärkeää, ja
hanketoimintaa tulee tehdä yhteistyösuhteita kehittävällä tavalla. Haastateltavat nimesivät yhteiset retket
hyvinä tutustumistapoina, palaverit hyvänä toiminnan suunnittelumuotona ja yleisen yhteishengen
tärkeänä positiivisuuden luojana. Hankkeen sisäinen työnjako tulee myös olla selkeä, jotta hankkeen
toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa. Eräs haastateltava nostaakin esiin tärkeän huomion siitä, että
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hankkeessa on välttämätöntä huomioida erilaisten toimijoiden ja intressiryhmien mielipiteet. Mahdolliset
erimielisyydet on yritettävä sovittaa, ja yhteistyötä on pyrittävä kehittämään kestävällä tavalla.
Hanketoimijoiden sitoutuminen oli haastateltavien mukaan lähes merkittävin hankkeen onnistumiseen
vaikuttava tekijä. Osallistuvien tahojen tulee olla innolla mukana toiminnassa, ja valmiita omistamaan
aikaansa hankkeen toiminnalle. Sekä yhdistykseltä että hankkeen vetäjältä vaaditaan sitoutumista ja
ajankäyttöä hankkeen hyväksi. Onnistuakseen hanke edellyttää esimerkiksi henkilön, joka ehtii ja kykenee
huolehtimaan hankkeeseen kuuluvista paperitöistä.
Hankkeen onnistunut toteutus edellyttää myös asiantuntevaa toteuttajajoukkoa. Eräs haastateltava nostaa
esimerkiksi sen, kuinka hänen hankkeessaan onnistuttiin tavoittamaan tehokkaasti oikeanlaiset
asiantuntijat toiminnan aikaansaamiseksi. Siinä säästettiin aikaa, kun osattiin kääntyä oikeiden henkilöiden
ja osaajien puoleen. Erilaiset toimijat tulee myös osata kilpailuttaa asiantuntevasti ja ohjata hankkeen
toimintamaailmaan. Haastateltavat korostavat myös sitä, että mikäli hankkeeseen palkataan henkilö
esimerkiksi ohjaajaksi tai suunnittelijaksi, tulee palkattavan henkilön olla oikeanlainen tehtävään niin
persoonaltaan kuin osaamiseltaankin.
Käytännön toimissa haastateltavat korostavat hankkeen onnistumisen kannalta myös sitä, että hankkeen
toteuttajaorganisaatiolla tulee olla riittävä rahoituspohja hankkeen käynnistämiseksi. Rahoitus hankkeelle
toimitetaan jälkikäteen, joten hakijalla tulee olla resursseja toteuttaa hanke riittävin varoin. Hankkeen
onnistumiseen vaikuttaa myös se, kuinka hanke kytkeytyy yhdistyksen toiminta-ajatukseen ja tavoitteisiin.
Parhaimmillaan toteuttajaorganisaatio ja hanke muodostavat symbioottisen kokonaisuuden, joka on
näkyvä ja helposti ymmärrettävä.

Millaisia hyviä käytäntöjä hankkeen toteutuksessa havaittiin?
Eräässä hankkeessa esimerkiksi yhteistyön lujittamiseksi oli hyödynnetty toimijoiden yhteisiä retkiä.
Haastateltavan mukaan hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit voivat käynnistää toimivan yhteistyön
vasta, kun osapuolet tuntevat toisensa. Yhteisten retkien avulla toimijoiden tutustuminen ja sitouttaminen
onnistui erinomaisesti, koska siellä eri toimijoilla oli hyvin aikaa tutustua toisiinsa arkirutiinista irrallaan
olevassa ympäristössä. Lisäksi retkillä oli mahdollista oppia muiden alueiden toimintatavoista ja saada
perspektiiviä omaan toimintaan. Muualla ongelmat voivat olla hyvinkin samanlaisia kuin omalla alueella,
jolloin voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja ja ainakin saada tukea oman hankkeen toteuttamiseen. Yhteisten
retkien toteuttaminen olisikin hyödyllinen toimintatapa lähes minkä tyyppisissä hankkeissa tahansa.
Eräässä hankkeessa taas huomattiin hyväksi käytännöksi se, että toteutettiin kerralla suurempia talkoita.
Suuri talkooväkimäärä tarvitsee silloin koota yhteen harvemmin, ja kerralla pystytään tekemään enemmän
töitä. Suurissa talkoissa kaikentasoisille tekijöille löytyi tekemistä osaamisesta tai ammatista riippumatta.
Haastateltavan mukaan etenkin suuret talkoot kuitenkin edellyttävät talkoovetäjää, joka osaa ohjata
talkoolaisia omiin tehtäviinsä. Suuret talkoot voisivat kuitenkin luoda positiivisen jatkumon alueelle:
voidaan ajatella, että jos kerran he menevät töihin, menen minäkin. Mitä useampi on ollut mukana suurissa
talkoissa, sitä useampi ehkä on saanut kosketuspintaa myös hankkeeseen ja lähtee mukaan talkoisiin myös
tulevaisuudessa.
Haastateltavien mainitsemia hyviä käytäntöjä olivat myös esimerkiksi toimijoiden aito innostus sekä
hankkeessa mukana olleiden henkilöiden asiantuntemus. Hankkeen kantavana voimana voi toimia se, että
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hankkeen toteuttajaosapuolet aidosti ymmärtävät, miksi toiminta on omalta kannalta hyödyllistä. Se pätee
niin yhteisöllisiin hankkeisiin kuin yrityshankkeisiinkin. Useat haastateltavat myös mainitsivat erityisen
hyvänä käytäntönä sen, että omasta hankeporukasta löytyi tarvittavaa osaamista tai tekemisen taitoa, tai
vastaavasti löydettiin hyvä taho toteuttamaan tietyt asiat hankkeessa. Jonkin hankkeen kohdalla voi olla
hyötyä sähkötöiden osaamisesta, ja joissain taas voidaan hyötyä siitä, että löydetään juuri oikea taho
toteuttamaan esimerkiksi hankkeen Internet-sivut.

Mitä haastateltavat tekisivät hankkeessa toisin?
Haastateltavat mainitsivat myös asioita, joita he tekisivät toisin mahdollisen seuraavan hankkeen kohdalla.
Lähes kaikki haastateltavat nostivat esiin sen, että hankkeen kirjanpidossa ja asiakirjojen säilyttämisessä
tulisi olla huolellisempi ja paremmin ajan tasalla. Työ olisi ollut merkittävästi helpompaa, jos tarvittavat
tiedostot olisi kerätty oikeilta henkilöiltä heti hankkeen alkaessa. Jälkikäteen dokumentteja voi olla vaikeaa
löytää, ja kasaantuneiden asiakirjojen kokoon kerääminen kerralla voi olla hyvinkin suuri uurastus. Yksi
haastateltava ehdottaa, että heti hankkeen alussa kannattaisi olla lista tarvittavista dokumenteista, ja
toimitetut asiakirjat voisi kirjata huolellisesti listaan hankkeen edetessä.
Haastateltavat pitävät myös ymmärrettävänä sitä, että hankkeeseen palkataan erillinen henkilö sihteeriksi
huolehtimaan paperityöstä. Yksi haastateltavista korosti, että hankkeessa omat ominaisuudet on joskus
asetettava sivuun hankkeen onnistumiseksi. Esimerkiksi suurpiirteisenkin henkilön on suoriuduttava
tarkasti paperitöistä. Haastateltavien mukaan toimintaa tehostaisi, jos paperityön osuutta hoitaisi
ominaisuuksiltaan sihteeriksi sopiva henkilö. Paperityön sujuvuuteen liittyy haastateltavien mukaan myös
se, että kaikki sopimukset tulee tehdä kirjallisesti. Esimerkiksi hankkeessa hyödynnettävien alihankkijoiden
kanssa voitaisiin välttää aikaa vievät väärinkäsitykset ja tulkintaerimielisyydet, mikäli asioista sovittaisiin
alusta pitäen kirjallisesti.
Haastateltavat tekisivät hankkeessaan jotain toisin myös toimijoiden sitoutumiseen ja yhteistyöhön
liittyvien seikkojen kohdalla. Useat haastateltavat mainitsevat, että mukaan lähtevät toimijat tulisi sitouttaa
mukaan tiiviimmin. Talkooväen innostus hankkeen edetessä saattoi laskea, tai yhteydenpito mukaan
lähteneiden yhdistysten kanssa saattoi olla tavoiteltua pienimuotoisempaa. Toteuttajien motivointi on
hankkeen kannalta äärimmäisen tärkeää, ja sen eteen pitäisikin tehdä töitä. Yhteisistä retkistä maininnut
haastateltava järjestäisi jälkeenpäin ajateltuna enemmän tällaisia matkoja.
Myös käytännön toteuttamiseen liittyen haastateltavat suunnittelisivat paremmin esimerkiksi hankkeen
aikataulua tai yleistä toteutusta. Yhden haastateltavan mukaan hankkeen aikataulua olisi voinut kuroa
tiukemmaksi, sillä toiminnassa oli tiivistämisen varaa. Hankkeen suunnitelmaa saatettiin myös muuttaa liian
kevyin perustein, ja muutoksia olisikin pitänyt harkita tarkemmin. Toisessa hankkeessa taas huomattiin,
että välillä otettiin liian suuria kokonaisuuksia tehtäväksi talkoilla. Suurten tai pienten talkootöiden tulisi
olla selkeitä kokonaisuuksia, joiden tehtäville löytyy sopiva tekijäjoukko, ja mittavimmat kokonaisuudet
voisi teettää ostopalveluina.
Rahoitukseen liittyen haastateltavat muistuttavat, että hankkeen toteuttajana tulee valmistautua siihen,
että hanke voidaan toteuttaa ennen itse rahoituksen saamista. Osan haastateltavista mukaan vaadittaisiin
paljon rahaa, että he lähtisivät toteuttamaan uutta hanketta. Eräs haastateltava kertoo myös, että laskisi
hankkeen
omarahoitusosuuden
tarkemmin
ennen
hankkeen
aloittamista.
Rahoituksen
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myöntämispäätöksen jälkeen tulisi edelleen muistaa toteuttajaorganisaation oma vastuuosuus
rahoittamisesta ja hankkeen loppuun viemisestä, ja hankkeen talous tulee suunnitella realistisesti
tavoitteista ja rahoituksesta huolimatta. Yksi haastateltava muistuttaa, että hankkeen kustannustarkastelu
tulee ulottaa myös hankkeen jälkeisiin, käytönaikaisiin vuosiin.

Oletko tyytyväinen siihen, miten hankkeessa aikaan saatu toiminta on jatkunut?
Kolme haastateltavaa kertoo hankkeensa toiminnan olevan elinvoimaista ja aktiivista edelleen. Heistä yksi
kertoo olevansa ylpeä hankkeensa vaikutuksista ja kehittymisestä hankeajan jälkeen. Kyseisessä
hankkeessa eri toimijoiden yhteistyö on ollut avainasemassa, ja sen avulla aineeton hyöty on onnistuttu
saamaan näkyväksi poikkeuksellisen hyvin. Toisessa hankkeessa toiminta hankeajan jälkeen on sujunut
mallikkaasti, ja hankkeen tuotoksilla on korkea käyttöaste. Haastateltava kuvaakin hanketta niiltä osin
täydellisenä, että sekä itse hanketoteuttaja että käyttäjät ovat pystyneet hyötymään hankkeesta.
Kolmannen hankkeen vetäjä kertoo olevansa melko tyytyväinen hankkeen jälkeiseen toimintaan, ja
korostaa tulevaisuutta varten tehtyjä suunnitelmia ja tahtoa jatkaa hankkeessa aloitettua toimintaa.
Hankkeesta tiedottamista on myös jatkettu, ja hankkeesta valmistuu jatkuvasti lisää ajankohtaista tietoa.
Yhden hankkeen haastateltavan mukaan on vielä aikaista sanoa, miten hankkeen toiminta tulee lopulta
jatkumaan. Tulevaisuus näyttää hankkeen lopullisen näkyvyyden, mutta hankkeeseen liittyviä
jatkotoimenpiteitä on suunniteltu ja hankkeen jatkuvuutta pidetään ensisijaisen tärkeänä. Yksi
haastateltava puolestaan ei ole tyytyväinen siihen, miten kyseisessä hankkeessa aloitettu toiminta on
jatkunut. Haastateltava koki, että toteuttajaorganisaation toimijat väsyivät hankkeessa, ja toiminnan
jatkuvuutta on vaikea taata. Tukea hankkeella aloitettuun toimintaan ei ole saatu toivotussa määrin
esimerkiksi kunnalta, ja toteuttajaorganisaation resurssit toiminnan jatkamiseen tai ylläpitämiseen ovat
hankkeen jälkeen rajalliset. Haastateltava toivoisi myös tiiviimpää yhteistyötä hanketta toteuttaneiden
yhteistyötahojen kesken.

Millaisia neuvoja antaisit uusille hanketoteuttajille?
Haastateltavat neuvoivat ensikertalaisia hanketoteuttajia kiinnittämään huomiota hankkeen
toteuttajaryhmään ja sen sitoutumiseen. Oma hankeidea kannattaa heti alussa saada isomman ryhmän
yhteiseksi asiaksi, ettei hankkeen toteuttaminen kasaudu missään vaiheessa pienen joukon tai pahimmassa
tapauksessa yksittäisten henkilöiden harteille. Lähtökohtaisesti ennen hanketta tulee miettiä, onko hanke
mahdollista toteuttaa yhdistyksen tai muun organisaation ja sen saaman toteuttajaväen voimin. Jäsenistö
tulee motivoida hankkeeseen hyvin, ja hankkeen vetäjän täytyy jaksaa koordinoida hanketta.
Hankkeen sisällä pitää olla myös selkeät sopimukset siitä, mitä kukakin hankkeessa hoitaa. Haastateltavat
korostavat kuitenkin innostuksen ja positiivisuuden merkitystä hanketoteuttamisessa: pitää uskoa omaan
tekemiseensä ja omaan ideaansa, ja olla innostunut siitä. Hankkeessa nähty vaiva ja työ eivät välttämättä
saa arvostusta esimerkiksi kunnan tai viranomaisten taholta, mutta juuri silloin hanketoteuttajien tulee
uskoa omaan toimintaansa ja muistaa hankkeen paikallinen tarve ja merkitys. Haastateltavat muistuttavat,
että ihmisten kanssa voi hankkeen aikana syntyä myös eripuraa ja henkilöstö saattaa vaihtua. Hankkeen
parissa tulee olemaan paljon eriäviä mielipiteitä, joiden yhdisteleminen ja sovittelu voi olla erittäin
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hankalaa. Eräs haastateltava nostaa hienosti esiin sen, että eri näkemyksiä on ehdottomasti kuunneltava,
mutta niiden ei saa antaa hallita hanketta tai häiritä sen toimintaa.
Haastateltavat neuvovat uusia hakijoita tuomaan jo hankehakemuksessa selkeästi esille hankkeen
tavoitteet ja sen, mitä hankkeella pyritään saamaan aikaan. Selkeä tarve hankkeen toimenpiteille alueella
on hyvä motivaatiotekijä myös hanketoteuttajille itselleen. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa
myös huomioida se, miten hanke tulee jatkumaan ja kehittymään kestävällä, edullisella ja helposti
käytettävissä olevalla tavalla. Kustannusarviot hankkeesta tulee siis ulottaa myös hankkeen käytönaikaisiin
vuosiin. Eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, ja yksi haastateltavista suosittelee esimerkiksi
opinnäytetöitä tiedonkeruumenetelmänä. Ne ovat hyvä ja edullinen keino tuottaa uutta tietoa ja tuloksia,
ja samalla oppilaitosten ohjaajien osaaminen saadaan kytkettyä hankkeen tavoitteiden toteutumiseen.
Haastateltavat kehottavat uusia hankehakijoita ottamaan huomioon, että hankkeen paperityöhön tulee
paneutua huolella ja se vaatii toteuttajaltaan paljon. Yhden haastateltavan mukaan he olisivat olleet
vaikeuksissa, jos hankkeessa ei olisi ollut paperityötä taitavaa osaajaa mukana. Usean haastateltavan
puheessa korostuu, että ilman oikeanlaista osaamista mikä tahansa yhdistys tai organisaatio ei kykene
suoriutumaan paperityöstä ja arvioimaan hankkeen vaatimaa työpanosta. Haastateltavat kuitenkin
huomauttavat, että paperityö itsessään ei ole erityisen vaikeaa, mutta se vaatii toteuttajaltaan aikaa,
tarkkuutta ja arkistointitaitoja.
Ensisijaisesti haastateltavat kehottavat kaikkia hankehakijoita ottamaan epäröimättä yhteyttä Kantri ry:n
toimistoon ja kysymään apua. Yksin pohtiminen tai turhan työn tekeminen ei kannata, koska apua on
saatavilla ja toimintaryhmien työntekijät ovat tavoitettavissa sitä varten. Neuvontaa saa sekä Kantri ry:stä
että ELY-keskuksesta, ja niitä kannattaakin lähestyä rohkeasti.

Millaisia kehittämisehdotuksia antaisit Kantri ry:n toiminnalle?
Kaikki haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä Kantrilta saamaansa apuun ja ohjaukseen hankkeen eri
vaiheissa. Heidän mielestään Kantri on hyvin lähestyttävä ja matalakynnyksinen taho, jonka kanssa on
helppoa sopia asiat ja tapaamisajat. Hankkeita koskien Kantrilta saatu apu ja tuki koettiin erinomaiseksi, ja
toimihenkilöiden koettiinkin osaavan selittää asiat kenelle tahansa. Haastateltavien mukaan asioiden
käsittely Kantrissa oli tarkkaa, ja heille oli välittynyt tunne, että hankepaperit lähetettiin edelleen ELYkeskukseen hyvin tarkistettuina. Ainoana miinuksena toimiston työskentelylle yksi haastateltava mainitsi
lomakaudet, jotka olivat aiheuttaneet erityistarkkuutta hankeasiakirjojen palautuksen ajankohdille.
Vaikka haastateltavien saama apu Kantrilta oli koettu poikkeuksetta erittäin hyväksi, he kokivat, että Kantri
voisi kehittyä esimerkiksi näkyvyydessä ja toiminnastaan tiedottamisessa. Lähes kaikki haastateltavat olivat
sitä mieltä, että Kantri voisi kehittää näkyvyyttään erilaisilla tiedotustilaisuuksilla, lehtiartikkeleilla ja
jalkautumalla paremmin kohdealueille. Yksi haastateltava uskoo, että erilaisia hanketarpeita on runsaasti,
mutta niiden ajaminen saattaa pysähtyä siihen, ettei etukäteen tiedetä mitä Kantri tarjoaa tai miten asiat
oikeastaan pitäisi hoitaa. Haastateltavat korostavat, että aihepiiristä tietämätön ei osaa etsiä Kantri ry:tä
Internetistä, vaan Kantrin täytyy itse lähestyä tällaisia toimijoita. Yksi haastateltava kertoo saaneensa myös
Kantrin nettisivujen perusteella sellaisen kuvan, että mitään ei ole tapahtunut, koska päivitettyjä uutisia tai
tiedotteita ei ollut näkyvissä. Hän korostaa, että kaikki eivät välttämättä pysty seuraamaan ohjelmakausien
vaihtumista vaan tarvitsevat siitä informaatiota. Yhden haastateltavan mukaan on myös epäselvää, millä
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tavoin Kantri ry:n johtokunta toimii ja valikoituu. Johtokunnan toiminnasta tulisi tiedottaa lisää, jotta
kaikille olisi avoimesti saatavilla tietoa johtokunnasta ja siitä, miten päätöksenteko on johtokunnassa
edennyt ja millä perustein hankkeille myönnetään rahoitusta.
Toisten haastateltavien mukaan paperiset tiedotteet saattavat helposti mennä sivu suun, mutta yksi
haastateltavista kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt saamistaan Kantrin tiedotteista. Nettisivujen ohella
eräs haastateltava ehdottaa sosiaalista mediaa väyläksi, jossa voisi jakaa helposti ja nopeasti sellaista
tietoa, jota ryhmän toimihenkilöillä jo on. Kantrin johtokunnan kokouksessa onkin jo suunniteltu Kantrille
omia Facebook-sivuja. Haastateltavat kokevat etenkin yhdistysten olevan sellainen taho, jolle Kantrin
toiminnan tulisi olla näkyvämpää. Yhä useampi yhdistys on nykyään mukana sosiaalisessa mediassa, joten
sosiaalisen median tarjoama verkostoituminen ja mainonta voisivat merkitä myönteistä näkyvyyttä myös
Kantrille. Yksi haastateltavista myös ehdottaa, että mikäli käynnissä olevaa Nuoriso-Leader -rahoitusta ei
haeta koko kehyksen mitalta, rahaa voisi hyödyntää Kantrin omiin nuorisohankkeisiin. Niillä Kantri saisi
mainosta ja näkyvyyttä.
Haastateltavat nostavat esiin myös hankeprosessin byrokraattisuuden sellaisena asiana, jota heidän
mukaansa pitäisi kehittää. Hankerahoituksen hakuprosessia tulisi ajaa helpommin toteutettavaksi ja
hakemuksen työmäärää pienemmäksi. Haastateltavat perään kuuluttavat sitä, ettei toteuttajaportaalta
vaadittaisi erityisosaamista, vaan riittäisi, että heillä olisi tarpeesta syntynyt kehittämisajatus jota lähdetään
jalostamaan. Erään haastateltavan mukaan paperityön hallinta on tavallisille ihmisille täysin mahdotonta, ja
lähtökohtaisesti oman toteuttajaryhmän voimin olisi osattu täyttää vain 10 prosenttia prosessissa
edellytetyistä asiakirjoista. Kantrin toimiston tarjoama apu on toki saatavilla, mutta haastateltavat toivoivat
prosessista nykyistä yksinkertaisempaa.
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4.2 Tiivistelmä Vuoden hankkeiden toteuttajien haastattelutuloksista
Mitä hyviä käytäntöjä hankkeissa havaittiin?




Mukana olevien kumppaneiden kanssa järjestettiin yhteisiä retkiä, joilla tutustuttiin toisiin sekä
kohdealueen toimintaan.
Suoritettiin kerralla suurempia talkoita, joissa erilaisille tekijöille löytyi sopivaa tekemistä.
Onnistuttiin löytämään oikeanlainen osaaminen hankkeen toteuttamiseen joko hyödyntämällä
oman ryhmän tietotaitoa tai kääntymällä oikeiden tahojen puoleen.

Mitä taas tehtäisiin toisin?




Hankkeen kirjanpidosta ja asiakirjojen arkistoimisesta huolehdittaisiin tarkemmin ja kaikki
sopimukset hoidettaisiin kirjallisesti.
Hankkeen toimijat sitoutettaisiin toimintaan paremmin, jotta talkooinnostus säilyisi ja yhteydenpito
eri kumppaneiden kanssa pysyisi yllä.
Hankkeen aikataulu, toteutettavat työmuodot sekä rahoitusosuuksien toteutuminen
suunniteltaisiin paremmin.

Mitä uusien hanketoteuttajien kannattaa muistaa?








Kiinnittäkää huomiota hankkeen toteuttajaryhmään ja sen sitoutumiseen: hanketyöt eivät saa
kasaantua muutaman jäsenen harteille.
Hanketoteuttajien sisällä tulee olla selkeä työnjako, ja mahdollista eripuraa on osattava selvittää.
Tekijöiden tulee olla hankkeestaan innostuneita ja uskoa siihen, vaikka arvostusta tai huomiota
hankkeelle ei saataisi ulkoapäin.
Tuokaa jo hankehakemuksessa selkeästi esille hankkeen tavoitteet ja se, miten toiminta voi jatkua
myös hankeajan jälkeen.
Opinnäytetyöt ovat edullinen ja tehokas tapa kerätä hankkeen aihepiiristä uutta tutkimustietoa.
Varautukaa hankkeen paperityön vaatimaan aikaan ja paneutumiseen.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä Kantriin tai ELY-keskukseen avun ja neuvonnan saamiseksi.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia Kantri ry:lle





Kantrin toimihenkilöiltä saatu ohjaaminen ja tuki hankkeisiin oli erittäin hyvää ja ammattitaitoista.
Kantrin tarjoamista mahdollisuuksista ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi, eivätkä asiasta
tietämättömät osaa etsiä tietoa. Tiedottamista tulisi kehittää esimerkiksi lehdistön,
tiedotustilaisuuksien ja sosiaalisen median avulla.
Hanketoteuttajat toivovat myös, että rahoituksen hakuprosessia voitaisiin kehittää
yksinkertaisempaan ja helpommin toteutettavaan suuntaan.
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5 POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ARVIOINNIN POHJALTA
Kokonaisuudessaan sekä Kantri ry:n sidosryhmien edustajien että ohjelmakauden hanketoteuttajien
mukaan Kantri suoriutui tehtävistään ohjelmakauden 2007—2013 aikana erittäin hyvin. Toimintaryhmälle
kuuluvista työtehtävistä Kantri huolehti järjestelmällisesti ja tehokkaasti, ja hankkeisiin liittyvässä
ohjauksessa Kantrilta saatu apu koettiin erittäin ystävälliseksi ja asiantuntevaksi.
Ehdottomasti selkein Kantrille osoitettu kehittämisehdotus kohdistui yhdistyksen tiedotustoimintaan. Sekä
ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton haastateltavien että hankkeiden toteuttajien mukaan Kantrin tulisi olla
toiminnassaan näkyvämpi, ja tavoittaa uusia hanketoteuttajaryhmiä toiminnan piiriin. Vaikka kaikista
ohjelmakauden hankehakijoista todellisuudessa 64 % oli uusia hakijoita, haastattelujen ja
kyselytutkimuksen perusteella uusien hakijajoukkojen tavoittamisessa on edelleen parantamisen varaa.
Kantrin toimihenkilöt olivat tiedottamisesta osittain samaa mieltä. Tarve tehokkaammalle tiedottamiselle
oli tunnistettu ja keinoja siihen oli jo laadittu, mutta yhtä lailla huomioitiin se, milloin tiedottamisella on
merkitystä ja milloin ei. Tietyn vuoden hankemäärärahojen loputtua sen hetkistä rahoitusmahdollisuutta ei
kannata esitellä. Sellaisissa tilanteissa voi kuitenkin tiedottaa toiminnasta yleisesti, eli tiedotustoiminnan
suunnittelu tulee tehdä ajankohtaan ja kauden vaiheeseen sopivalla tavalla.
Tiedottamisessa ei myöskään ole kyse ainoastaan uusien hankehakijoiden tavoittamisesta, vaan myös siitä,
kuinka avoin Kantri ry on omasta toiminnastaan ja mitä informaatiota Kantri tarjoaa kuulijoille ja lukijoille
omilla kanavillaan. Arvioinnissa nousi esiin, että Kantri voisi päivittää esimerkiksi nettisivuilleen paljon
enemmän tietoa ja dokumentteja yhdistyksen toiminnasta. Johtokunnan arjesta ja toimiston tapahtumista
voisi matalalla kynnyksellä päivittää kuulumisia nettisivuille useammin. Yhteydenpidon tulisi siis olla
aktiivisempaa ja läpinäkyvämpää niin Kantrin jäsenistöön kuin kaikille muillekin, jotka eivät ole koskaan
kuulleet Kantrin nimestä tai Leader-toiminnasta.
Tiedottamisen katsottiin niin ikään olevan sellainen tekijä, jolla koko Leader-toiminnan vaikuttavuutta
voitaisiin tällä hetkellä parantaa. Kuten hanketoteuttajat totesivat, tieto Kantrista tai Leader-toiminnasta ei
synny itsestään eikä niitä koskevaa tietoa osata etsiä, jos toimijoista ei ole koskaan kuultu. Leadertoiminnassa ja toimintaryhmissä tulisikin mahdollisesti omaksua sellaisia tiedottamisen ja mainonnan
tapoja, joilla tieto saataisiin nousemaan esiin tiedotusvälineiden lukuisten ilmoitusten ja tiedotteiden
massasta.
ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton haastateltavien näkemykset ohjelmakauden tavoitteiden
toteutumisesta erosivat jossain määrin hanketoteuttajien mielipiteistä. Se, millainen kuva ohjelman
painopisteistä välittyy esimerkiksi ELY-keskukseen, ei siis välttämättä vastaa hanketoteuttajien näkemyksiä
painopisteiden toteutumisesta. Jotkin tavoitteet saattavat olla välittyneet sidosryhmille hyvin selkeästi,
mutta eivät hanketoteuttajien mukaan ole toteutuneet itse hankkeissa, ja päinvastoin.
Hanketoteuttajat kokivat ympäristövastuisen asumisen tavoitteen toteutuneen paremmin kuin
sidosryhmien edustajat. Kyselyyn vastanneista hanketoteuttajista yhteensä peräti 79 prosenttia koki
hankkeiden parantaneen ympäristön hyvinvointia joko hyvin tai erinomaisesti, kun taas ELY-keskuksessa ja
Pirkanmaan Liitossa ympäristötavoitteen koettiin jääneen hieman taka-alalle. Tässä tulee kuitenkin
huomioida ohjelmaan kirjattu ympäristövastuisen asumisen käsite ja se, että siitä poiketen
hanketoteuttajilta kysyttiin yleisesti ”ympäristön hyvinvoinnin edistymistä”. Sidosryhmien edustajilta
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kysyttiin ympäristövastuisesta asumisesta, eikä se heidän mukaansa ole toteutunut. Tällainen mielipide
ympäristövastuista asumista koskien olisi voinut olla odotettavissa myös hanketoteuttajilta.
Nuorison ja yhteisöllisyyden tavoitteen kohdalla ilmeni suurin eroavaisuus sidosryhmien ja
hanketoteuttajien näkemyksissä. Sidosryhmien edustajat kokivat nuorten osallistumisen paitsi hyvin
saavutettuna tavoitteena, myös koko ohjelmakauden onnistumisena. Hanketoteuttajat puolestaan
ilmaisivat nuorten osallistumisen olleen hyvin vähäistä, sillä suurimmassa osassa kyselyyn osallistuneista
hankkeista nuoria ei ollut osallistunut lainkaan. Tässä mitataan näkyvien hankkeiden merkitys, sillä
sidosryhmät mainitsivat nuorten hankkeiden esimerkkinä Ylöjärven bändikämppähankkeen ja sen aikaan
saaman toiminnan. Tietyt tavoitteet saavuttaneet hankkeet voivat saada aikaan mielikuvan eri
painopisteiden toteutumisesta, mutta enemmistö hankkeista voikin antaa toisenlaisen kuvan.
Ohjelmakauden tavoitteiden toteutumista arvioitaessa onkin otettava huomioon hankkeista saatava
kokonaiskuva ja se, mihin käsitykset painopisteiden toteutumisesta perustuvat. Esimerkiksi toimintaryhmän
on huomioitava tämä silloin, kun se suunnittelee tulevien ohjelmakausien tavoitteita ja painopisteitä.
Aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien hyödyntämisen sekä työpaikkojen syntymisen osalta
sidosryhmien edustajien ja hanketoteuttajien näkemykset olivat melko yhteneviä. Sidosryhmien
haastateltavat kokivat, että tulokset tavoitteen kohdalla jäivät hyvin etäisiksi ja tavoiteltua vähäisemmiksi.
Hanketoteuttajien näkemykset jakautuivat melko tasaisesti, osa koki paikallisten resurssien hyödyntämisen
hyvänä, mutta melko moni koki, että paikallisia resursseja oli hyödynnetty kohtalaisesti tai ei lainkaan.
Työpaikkojen osalta hanketoteuttajien näkemys oli kriittisempi: yli puolet kyselyyn vastanneista koki, ettei
työpaikkoja ollut syntynyt lainkaan. Kyseinen painopiste kohdistuu kuitenkin pääasiassa yrityshankkeisiin, ja
ohjelmakauden suunnitelmassa todetaankin Kantrin roolin olevan tässä ”muita toimenpiteitä täydentävä”.
Hanketoteuttajien vastauksia tarkasteltaessa on myös pidettävä mahdollisena, että hanketoteuttajat
saattavat tarkastella hankkeita hyvin vaatimattomin silmin. Saatetaan katsoa, että hanke on erityisesti
yhteisöllinen hanke eikä välttämättä edes huomioida sitä, että hankkeeseen tehdyt hankinnat tai ostetut
tuotteet ovat palvelleet myös paikallisia elinkeinoja tai yrittäjyyttä. Lähes kaikissa hankkeissa kuitenkin
tehdään enemmän tai vähemmän rahallisia hankintoja ja täten tuetaan paikallisia elinkeinoja, vaikka sitä ei
erityisesti luettaisikaan hankkeen tavoitteeksi. Kyselylomakkeeseen vastattaessa tällaiset seikat eivät
välttämättä pääse esiin.
Mikäli hanketoteuttajien ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä peilataan Kantrin asettamien
tavoitemittareiden täyttymiseen (ks. s. 12), on havaittavissa sekä eroja että yhtäläisyyksiä.
Ympäristövastuisen asumisen kohdalla eri arviointiryhmien ja Kantrin omien mittareiden tulokset olivat
melko yhteneviä. Osa ympäristötavoitteista oli Kantrin mittareilla mitattuna saavutettu erinomaisesti,
mutta osassa oli vielä parantamisen varaa. Samalla tavalla ympäristövastuisuuteen suhtautuivat
sidosryhmien edustajat ja hanketoteuttajat. Yhteisöllisyyden, paikalliskulttuurin ja nuorison tavoitteessa
arviointiryhmät ja Kantrin mittarit olivat lähes täysin linjassa: yleiset yhteisöllisyyden edellytykset ja
tavoitteet katsotaan täyttyneeksi, mutta selkeäksi kehittämiskohteeksi nostetaan nuoret sekä
kansainvälisyys. Näistä voidaan päätellä, että sidosryhmien edustajat ja hanketoteuttajat arvioivat
tavoitteiden toteutumista samankaltaisesti kuin Kantrin suunnitelmaan kirjatut tavoitemittarit.
Ympäristövastuisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteiden osalta Kantrin suunnitelman tavoitemittarit olivat
siis tällä tavalla mitattuna onnistuneesti laadittuja.
Suurin eroavaisuus hanketoteuttajien ja sidosryhmien näkemysten sekä Kantrin mittareiden toteutumisen
välillä näkyy aktiviteettipalveluiden ja paikallisten resurssien tavoitteessa. Sekä hanketoteuttajat että
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sidosryhmien edustajat olivat sitä mieltä, että tavoite oli jäänyt hyvin etäiseksi ja että Kantrin
mahdollisuudet tavoitteen edistämiseen ovat jokseenkin heikot. Kantrin omilla mittareilla mitattuna tavoite
on kuitenkin saavutettu hyvin: uusia yrityksiä onnistuttiin synnyttämään lähes tavoiteltu määrä, uusia
työpaikkoja luotiin jopa tavoitetta enemmän ja ainoastaan yrityksen jatkajien löytämisessä jäi toivomisen
varaa. Voidaankin pohtia, miksi tavoitteen toteutuminen ei ole välittynyt ELY-keskuksen ja Pirkanmaan
Liiton edustajille tai hankkeiden toteuttajille. Sidosryhmien edustajilla konkreettinen tietoisuus syntyneistä
yrityksistä tai työpaikoista saattaa esimerkiksi olla vähäistä, ja hanketoteuttajien voi puolestaan olla
hankalaa muodostaa kaikissa hankkeissa toteutunutta kokonaiskuvaa, vaikka omalla hankkeella tavoite
olisikin toteutunut.
Raporttia ja sen arviointia laadittaessa oletuksena olikin, että sidosryhmien edustajilla olisi jonkinlainen
laajempi kokonaiskuva ohjelmakauden hankkeista, ja hanketoteuttajilla puolestaan yksityiskohtainen
näkemys lähinnä omasta hankkeestaan. Arvioinnin perusteella ilmeni kuitenkin päinvastaisia tuloksia: ELYkeskuksen ja Pirkanmaan Liiton edustajien näkemykset saattoivatkin perustua yksittäisiin hankkeisiin tai
hanketoteuttajiin, kun taas kokonaiskuvaa hankkeista sai parhaiten juuri hanketoteuttajien yhteen
kootuista vastauksista.
Alkaneen ohjelmakauden 2014—2020 kehittämistavoitteiksi asetettiin hyvin samankaltaisia tavoitteita kuin
kuluneella ohjelmakaudella: ympäristövastuinen asuminen; yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso sekä
paikallinen yrittäjyys. Näiden painopisteiden tavoittelemiseksi voidaan oppia kuluneesta ohjelmakaudesta
ja sen arvioinnista seuraavaa:










Arvioinnin ja mittareiden perusteella ympäristöön kohdistuvia hankkeita on ollut melko
kiitettävästi, joten niiden osalta vastaavaa toimintaa tulee ylläpitää ja luoda innovatiivisia tapoja
kehittää ympäristöä edelleen. Lisäpainoa voidaan tulevaisuudessa asettaa suunnitelmien sijaan
konkreettisiin toimiin tai tuotteisiin. Sen lisäksi ympäristövastuisen asumisen käsite tulee määritellä
ja perustella julkaisuissa selkeästi.
Yhteisöllisyyden lisääntymiseen voitaisiin paneutua ohjelmassa ja hankkeissa vielä tarkemmin ja
pohtia, millä konkreettisilla toimenpiteillä yhteisöllisyys voisi parantua. Arvioinnin ja mittareiden
perusteella yhteisöllisyyden kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä oli toteutettu, mutta edelleen
tulee kiinnittää huomiota siihen, millaiset toimenpiteet on lopulta todettu toimiviksi
yhteisöllisyyden kehittämisessä.
Nuorten osallistamiseksi taas tulee harjoittaa aktiivisempia toimenpiteitä ja löytää sellaisia
hankekohteita, joista nuoret kiinnostuvat aidosti ja oma-aloitteisesti. Nuorison osallistumisen
tavoitetta ei pidä katsoa toteutuneeksi yhden tai muutaman onnistuneen nuorisohankkeen
perusteella.
Kansainvälisten yhteishankkeiden osalta tulee tarkastella, onko tulevaisuudessa konkreettisia
mahdollisuuksia tai tilausta kansainvälisten yhteyksien ja yhteistyön lisäämiselle. Esimerkiksi
yhteydenpito samankaltaisille alueille ulkomailla loisi pohjaa myöhemmin tapahtuville
yhteishankkeille tai kokemusten vaihdolle.
Paikallisten resurssien hyödyntäminen ja uusien työpaikkojen luominen onnistuivat Kantrin
mittareiden perusteella, mutta jäivät arviointiryhmien näkemyksissä selvästi taka-alalle. Vastaavia
toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tulee siis jatkaa ja kehittää, mutta tulevissa ohjelmissa ja
julkaisuissa tulee myös selventää Kantri ry:n roolia tämän painopisteen tavoittelemisessa.
Esimerkiksi näkyvämpi tiedottaminen hienoista tuloksista yritysten ja työpaikkojen synnyttämisessä

65

toisi ansaittua huomiota. On myös positiivista, että tavoitetta on rajattu ja yksinkertaistettu
paikalliseksi yrittäjyydeksi uudelle ohjelmakaudelle 2014—2020.

Sidosryhmien edustajien ja hankkeiden toteuttajien näkemykset hyvästä ja onnistuneesta hankkeesta olivat
hyvin samankaltaisia. Se kertoo siitä, että hyvän hankkeen piirteistä voidaan olla yhtä mieltä ja hankkeen
toteutuksen kannalta tärkeät seikat on selvästi tunnistettavissa. Tulevan hanketoiminnan kannalta onkin
merkittävää, että tällaiset havainnot otetaan huomioon. Jo toteutetusta hanketoiminnasta voidaan oppia
paljon, ja tieto on hyvin hedelmällistä etenkin aloittaville hanketoteuttajille. Kantri ry:n toimistolle syntyikin
tämän arviointiosion perusteella taulu, johon on kirjattu 8 tärkeintä vinkkiä käytännön hanketoteutukseen
liittyen perustuen jo valmistuneiden hankkeiden toteuttajien näkemyksiin.
Eri hanketyyppien tarkastelussa ilmeni, että odotetusti suurimmat erot ovat yhteisöllisten hankkeiden ja
yritystukien välillä. Luonteeltaan ja rahoitusprosentiltaan ne ovat hyvin erilaisia hankkeita, mikä selittää
osin suuretkin erot kyselyvastausten välillä. Jos kuitenkin tarkastellaan hankkeiden yleistä toteutumista ja
sitä, miten hankkeet toteuttavat ohjelman painopisteitä, voidaan huomata yhteisöllisiä investointihankkeita
koskevien vastausten olevan jonkin verran myönteisempiä kuin yhteisöllisiä kehittämishankkeita koskevien
vastausten. Investointihankkeiden tavoitteiden arviointi ja tulosten tarkastelu voikin olla helpommin
mitattavissa, kun on usein kyse konkreettisista ja käsin kosketeltavista investoinneista. Lisäksi voidaan
pohtia, vaikuttaako investointi- ja kehittämishankkeiden erisuuruiset omarahoitusosuudet hankkeeseen ja
sen tuloksiin sitoutumiseen. Investointihankkeissa omarahoitusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista on
50 %, kun taas kehittämishankkeissa omarahoituksen osuus on vain 20 %. Kun hanketoteuttajan omaa
rahoitusta on hankkeessa mukana enemmän, sitoutuminen ja paneutuminen hankkeeseen saattaa olla
tiiviimpää.
Kehittämishankkeissa ei välttämättä ole saavutettu yhtään vähempää hyötyä, mutta hyötyjen määrittely ja
arviointi voi olla sen verran vaikeampaa, että tuloksia tarkastellaan helposti melko vaatimattomasti. Osassa
hankkeita voi toki olla niinkin, ettei tavoitteita todella ole saavutettu toivotussa määrin tai ohjelman
painopisteitä ei ole toteutettu. Siihen liittyy kuitenkin Kantrin itsearvioinnissakin esiin noussut seikka siitä,
että hakijat voisivat määritellä hankkeensa tavoitteita tarkemmin. Mikäli hankkeen tavoitteet ovat laajoja ja
vaikeasti käsitettäviä, saattavat myös tulokset tai ainakin kokemukset hankkeen tuloksista jäädä etäisiksi.
Arvioinnin perusteella Leader-toiminnalla on kaikkiaan onnistuttu saavuttamaan hyvin positiivisia
vaikutuksia hankkeiden kohdealueille. Hanketoteuttajien kysely- ja haastatteluvastauksissa korostui selvästi
kiitollisuus saadusta rahoituksesta ja ohjauksesta hankkeen parissa. Toimintaryhmätyöllä saavutettava
hyöty siis on konkreettista ja alueilla näkyvää, ja tulevaisuudessa Kantri ry:n tuleekin keskittyä
rahoitusmahdollisuuksistaan tiedottamiseen ja omasta toiminnastaan kertomiseen kohdealueellaan yhä
avoimemmin ja aktiivisemmin.
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LIITTEET
Liite 1. Kaikki ohjelmakauden hankkeet
Seuraavassa esitellään kaikki ohjelmakauden 2007—2013 aikana rahoituksen saaneet ja toteutuneet
hankkeet. Hankkeet ovat listattu kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaisesti yhteisöllisyyden,
paikalliskulttuurin ja nuorison; ympäristövastuisen asumisen ja aktiviteettipalveluiden ryhmiin. Näiden
lisäksi yritystuet muodostavat oman luokkansa. Hankkeet esitellään muodossa nimi, toteuttajataho ja
toteutuskunta. Yritystuista ei ole erillistä kuvausta, sillä pääasiassa yritystuet tarkoittavat yrityksen
investointi- tai käynnistystukea.

Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso

Kyläverkko - Rämsöön Kyläkerho ry - Vesilahti
Kyläverkko-hanke mahdollisti Lempäälän ja Vesilahden kylien toimijoiden uudenlaisen kehittämistyön. Se
on itsellinen, paikallinen maaseudun kehittämistyönverkosto, joka yhdistää kahden erilaisen kunnan
aktiiviset toimijat, jotka monin eri omaehtoisen kehittämistavan tavoin toimivat asuinpaikkansa hyväksi.

Ranta ja kesäteatteri 2012—13 - Rämsöön kyläkerho ry - Vesilahti
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Hankkeen avulla toteutetaan rannan alueen kohentamista ja kesäteatterin varustamista ja esteettömyyttä,
parantaen samalla alueen turvallisuutta. Kulkureittejä tasoitetaan ja valaistaan, rakennetaan tasoja ja
terasseja laaditun yleissuunnitelman mukaan.
Kulttuurituottaja - Rämsöön kyläkerho ry - Vesilahti
Oli suunnitteilla kokonaan uudistettu kolmas Moottorimusiikin festivaali 8. ja 9.8.2014. Monitaiteellisen
musiikkitapahtuman kehitys oli siinä vaiheessa, että sille oli saatava hieman suurempi kävijämäärä ja vielä
laajempi tunnettuus. Liiketoimintaan ei pyritty, vaan haluttiin tarjota jatkossakin ainutlaatuinen
musiikkielämys myös Pirkanmaan alueen ja ympäristön kulttuurin ystäville. Tämän omintakeisen ja
laadukkaan musiikkitapahtuman järjestelyihin tarvittiin kokenut tuottaja. Hanke oli erittäin tarpeellinen
tässä vaiheessa, kun haluttiin kehittää tapahtumaa edelleen.
Katosrakenne - Rämsöön kyläkerho ry - Vesilahti
Vesilahden Rämsöön kylässä on pitkä ja aktiivinen monenlaisen kulttuuritoiminnan ja kesäteatterin
perinne. 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
Pinsiön kyläkirja - Pinsiö-Seura ry - Nokia
Hankkeessa tehtiin Pinsiön kylän historiaa kuvaava noin 400-sivuinen kyläkirja kertomaan nykyisille ja
tuleville kyläläisille, miten kylässä on asuttu.
Monitoimirata-alueen kehittämishanke - Nokian Pyry ry - Nokia
Monitoimirata-alueen kehittämishankkeessa selvitetään Nokialle valmistuvan
mahdollisuudet eri harrastajaryhmiä ajatellen sekä suunnitellaan toimintaa.

monitoimiradan

Nokian monitoimirata - Nokian kaupunki - Nokia
Hankkeessa rakennettiin täysimittainen motocross-rata. Tavoitteena on luoda Nokialle uudenlainen
perheiden ja eri-ikäisten yhteinen harrastusmaailma, joka liittäisi yhteen samanhenkiset motocrossharrastajat, mutta myös siihen läheisesti liittyvät kaksipyöräharrasteet, kuten BMX- ja Dirtie -pyöräily.
Monitoimiradan viimeistelyhanke - Nokian Pyry ry - Nokia
Monitoimiradan viimeistelyhankkeessa viedään loppuun Nokian kaupungin aloittama radan rakennustyö.
Seurantalon näyttämötilojen korjaus ja länsipäädyn oikaisu - Lempäälän Nuorisoseura ry - Lempäälä
Hankkeessa tehdään seurantalon näyttämön yläpuolisen välilaipion ja näyttämön yläpuolella olevien tilojen
muutostyöt.
Lämpöeristyksen parantaminen Nuorisoseurantalolla - Lempäälän Nuorisoseura ry - Lempäälä
Hankkeella parannetaan Nuorisoseurantalon lämpöeristystä tavoitteena aikaansaada säästöä
lämmityskuluissa. Lämpöeristetystä lisätään yläkerran keittiön ja ravintolan kylmässä ullakkotilassa ja talon
alapohja lisäeristetään kauttaaltaan altapäin tuulensuojalevyllä ja puhallusvillalla.
Rantajätkien toimitilahanke - Rantajätkät ry - Ylöjärvi
Toiminnan jatkumiseksi Rantajätkät ry tarvitsee uuden toimitilan. Ylöjärven kaupunki on vuokrannut
Rantajätkät ry:lle tontin Toimintatieltä Ylöjärveltä, johon uusi toimitila rakennetaan. Uuden toimitilan
myötä Rantajätkät ry tulee tarjoamaan myös tulevaisuudessa ylöjärveläisille nuorille, yhteisöille ja
asukkaille mahdollisuuden harrastaa musiikkia ja kulttuuria.
Rantajätkien äänitysstudio - Rantajätkät ry - Ylöjärvi
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Rantajätkät ry on rakentanut uuden toimitalon johon on tehty tilavaraus äänitysstudiolle. Kyseinen tila on
nyt sisäosiltaan keskeneräinen ja toimii varastona. Kyseinen tila rakennetaan nyt äänitysstudioksi. Studioon
rakennetaan soittotila, wc ja äänitarkkaamo.
Live-pullistus – Nuorison musiikkiharrastuksen kehityshanke - Rantajätkät ry - Ylöjärvi
Hankkeella järjestetään lukuisia live-musiikki – ja monitaiteellisia tapahtumia, joissa nuorison on
mahdollista ottaa osaa kaikkiin tapahtumaan liittyviin osa-alueisiin soittamisesta esitystekniikan
toteutukseen ja tuottamiseen.
Live-pullistus 2 - Rantajätkät ry - Ylöjärvi
Live-pullistuksen VAIHE 2 on suoraa jatkoa edelliselle Live-pullistus hankkeelle. Hankkeella järjestetään
lukuisia live-musiikki- ja monitaiteellisia tapahtumia, joissa nuorison on mahdollista ottaa osaa kaikkiin
tapahtumiin liittyviin osa-alueisiin soittamisesta esitystekniikan toteutukseen ja tuottamiseen.
Samassa veneessä yhdessä eteenpäin - Ylöjärven kaupunki - Ylöjärvi
Kehittämissuunnitelman tekemisellä kootaan kaikkien kylien erilaiset toiveet ja kehittämisajatukset yksiin
kansiin ja samalla koostetaan niistä myös kaikille yhteinen tulevaisuuden tahtotila, visio. Hankkeen ajaksi
palkattava kyläsihteeri luo kylien välille sekä kylien ja kaupunginorganisaation välille selkeät toiminnalliset
kontaktit ja toimintatavat.
Yhteisöturvaa nuorille - Ylämäen nuorisoseura ry - Vesilahti
Yhteisöturvaa nuorisolle – kehittämishanke on kehittämisprojekti, johon palkataan yhdistyksille yhteinen
nuoriso-ohjaaja. Ohjaaja toimii viikoittain nuorison monitoimikerhoissa ohjaajana, järjestää kesäkaudella
leirejä, järjestelee talkoita ja työkokeiluja nuorille, kouluttaa yhdistyksiä ja vapaaehtoisia ohjaustyöhön,
järjestää nuorten ja heidän perheidensä yhteistä toimintaa, valmistaa toimivan kiinteän yhteistyöverkoston
ja tiedotustavan kaikkien mukana olevien yhdistysten välille.
Lempäälän Kylähanke - Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry - Lempäälä
Hankkeessa laaditaan kyläsuunnitelmat kahteen Lempäälän kylään (Ahtiala ja Nurmi) ja päivitetään
kyläsuunnitelma yhdessä kylässä (Kuivaspää). Ahtialassa lisäksi selvitetään kyläkaavan sekä yhteisen
vesihuollon tarvetta sekä toteutusmahdollisuuksia.
HALAKAVASA - Haikan omakotiyhdistys ry - Pirkkala
Tavoitteena on vanhan perinteisen 1955 valmistuneen tanssilavan lattian, oheistilojen, ulkovalaistuksen,
sadevesijärjestelmän ja vanhan kanoottivajan kunnostus.
Elämää Knuutilaan/Virkistystä ja siisteyttä - Siuro-Seura ry - Nokia
”Elämää Knuutilaan ” -hankkeen osahankkeessa parannetaan kartanoalueen yleisilmettä ja toimivuutta.
Elämää Knuutilaan/Aitan hirret uusiksi - Siuro-Seura ry - Nokia
”Elämää Knuutilaan” -hankkeen osahankkeessa kunnostetaan Knuutilan yli sata vuotta vanhan
aittarakennuksen eteläseinä.
Navettaan ja kävelylle - Siuro-Seura ry - Nokia
Kehittämishankkeessa on kolme osaa: 1. Vuokra-alueella olevan navettarakennuksen käytöstä tehdään
suunnitelma, selvitetään rakennuksen kuntoa, tehdään kustannuslaskelmia ja selvitetään
rahoitusmahdollisuuksia. 2. Vuokrasopimus käsittää 3 hehtaarin suuruisen entisen pellon, joka pusikoituu
hoitamattomana joutomaana. Hankkeessa tehdään pellon entisöinti- ja maisemointisuunnitelma
perinteisen maanviljelysmaiseman palauttamiseksi. 3. Kartanonalueen itäpuolelle on suunnitteilla
ulkoilureitti; joka ulottuu noin 2 km päässä olevalle Intianlahdelle.
Taivalkunnan yrityskoulu - Taivalkunnan kyläyhdistys ry - Nokia
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Yleishyödyllinen kehittämishanke: Taivalkunnan koulun kehittäminen yrityskouluksi.Hanke valittiin Kantrin
Vuoden Hankkeeksi vuonna 2010.
Keittiö kuntoon - Viljakkalan Seurojentalo ry - Ylöjärvi
Hankkeen tavoitteena on tehdä Seurojentalosta viljakkalalaisten yhdistysten ja ihmisten yhteinen
kokoontumis–ja harrastuspaikka sekä lisätä ja elävöittää yhdistysten ja ihmisten välistä yhteistyötä sekä
keskinäistä vuorovaikutusta.
2010/Seurojentalo paremmaksi - Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys ry - Ylöjärvi
Hankkeen tavoitteena on parantaa Seurojentalon käytettävyyttä viljakkalalaisten yhdistysten ja ihmisten
yhteisenä kokoontumis- ja harrastuspaikkana sekä lisätä yhdistysten ja ihmisten välistä yhteistyötä sekä
keskinäistä vuorovaikutusta.
BT kesäteatterihanke - Pyhän Birgitan teatteriyhdistys ry - Lempäälä
Birgitan teatterin huoltorakennushanke - Pyhän Birgitan teatteriyhdistys ry - Lempäälä
Birgitan teatteri on vuodesta 2005 alkaen toiminut Merunlahden suunnalla Pohjolan Vihreä Polku Oy:n
iltanuotiopaikaksi varatulla Merunlahden alueella. Vuonna 2006 toteutetun Leader+ kehityshankkeen
kautta tehtiin suunnitelma kesäteatterin rakentamiseksi Merunlahden alueelle. Kehityshankkeen
perusteella paras paikka löytyi väliaikaisen kesäteatteripaikan lähistöltä. Vuonna 2008 aloitetun ja vuonna
2008 päätetyn Leader hankkeen aikana toteutettiin alueen maanrakennustyöt, paikoitusalueet, tiet,
tasanteet, polut ja myös maanvaraisen katsomo ja näyttämön täyttötyöt. Birgitan teatteri yhdistää
Tampereen läheisen teatterikulttuurin ja luonnon ainutlaatuisella tavalla. Erityinen syy saada
kesäteatterikeskus valmiiksi vuoteen 2012 on alueen välittömässä läheisyydessä tuolloin järjestettävät
Asuntomessut. Alueen toiseen rakennushankkeeseen kuuluu hankkeen piirustus ja lupa-asioiden
hallinnointi, sähköliittymän tuominen alueelle ja noin 550 M2;n huoltorakennuksen sisätilojen pintatöitä ja
kalustamista vaille valmiiksi.
Birgitan teatterin talas- ja laiturihanke - Birgitan teatteri - Lempäälä
Tavoitteena on saada koko kesäteatterikokonaisuus valmiiksi kesään 2016 mennessä. Haettavan hankkeen
tavoitteena on rakentaa näyttämön viereen kirkkovenetalas ja laituri, jotka liittyvät oleellisesti järven
rannassa sijaitsevan kesäteatterin varustukseen.
Suomalainen broilertuotanto 1959-2009 - Suomen Broileryhdistys ry – Jokioinen (alueiden välinen hanke)
Suomalainen broilerituotanto 1959- 2009 – hankkeen tarkoitus on selvittää suomalaisen broilerituotannon
kehitys sen alkuvaiheista nykypäivään: tuotantotekniikan muutokset, tuotannon ja tuottajien määrän
kehitys, eläinaineksen kehitys, yhteiskunnallisten ja maatalouspoliittisten muutosten vaikutukset.
Tarkoituksena on julkaista aiheesta historiikki.
Green Karting Park Service - T:reen Seudun FK-ratayhdistys - Kangasala
Hankkeen tarkoituksena on hankkia Kangasalan Lentolan Kartingradan 2,6 hehtaarin viheralueen huoltoon
ja kunnossapitoon liittyviä koneita ja laitteita sekä niiden säilytykseen lukittava varastokontti.
Green Karting Parkin WC - T:reen Seudun FK-ratayhdistys - Kangasala
Hankkeen tarkoituksena on Kangasalan kunnan Lentolan kylässä Harakkala 1:62 nimisellä tilalla sijaitsevan
karting-radan WC-/saniteettikontin hankinta. Hanke on tarpeen asianmukaisen viemäriin ja vesijohtoon
kytkettävän WC-/ saniteettikontin saamiseksi karting alueelle.
Noun majan kehittämisinvestoinnit - Nokian Urheilijat ry - Nokia
Nokian Urheilijoiden maja on tehty seuran jäsenten vapaa-ajan viettopaikaksi sekä harjoitus- ja
kilpailutoimia varten. Kasvavaan tarpeeseen on nyt tarkoituksenmukaista vastata ja kehittää majaa ja sen
ympäristöä entisestään. Tämän investointihankkeen tarkoituksena on toteuttaa lisärankentamiseen sekä
turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen liittyviä ratkaisuja.
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2. hirviradan rakennushanke – Nosa - Nokia
Nokian Ampumaradalle rakennetaan toinen hirvirata, jolloin ratakapasiteetti kasvaa huomattavasti
riistamaalilajien osalta. Hanke on tullut ajankohtaiseksi kun harrastajamäärät ovat lisääntyneet.
Tutkatalon liikuntapuisto - Kuljun kyläyhdistys ry - Lempäälä
Ruotasjärven ranta-alue Lempäälän Kuljussa kunnostetaan kaikenikäisten asukkaiden yhteiseksi
lähiliikuntapaikaksi.
Kupintien valot - Kupin yksityistien tiekunta - Tampere
Tampereen kaupungissa Aitolahdessa sijaitseva 1,5 km pituinen Kupintie valaistaan. Tarkoituksena on
maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen sekä turvallisuus että ulkoilu näkökohdat huomioon
ottaen.
Tottijärven monitoimipuisto - Tottijärvi-seura ry - Nokia
Tottijärven monitoimipuisto-hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Tottijärven kirkonkylälle
monitoimipuisto, kylän yhteiseen käyttöön. Paitsi koululaisia ja päiväkotilaisia, alue tulee palvelemaan iltaaikana ulkoilijoita, perheitä ja harrastuksissa kävijöitä.
Toivolan korjaus ja laajennus - Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry - Ylöjärvi
Hankkeen tavoitteena on saattaa Ylöjärven Sonnun kylässä sijaitsevan Toivolan kiinteistön vanhin
rakennusosa ajanmukaiselle tasolle ja näin varmistaa siellä tapahtuva nykyinen toiminta sekä luoda
edellytykset paikan ympärivuotiselle käytölle.
Koukkujärven lumetusalueen investointihanke - Kankaantaan Kisa ry - Nokia
Tavoitteena on saada Koukkujärvelle hiihtoreitin lumetusvalmius toteuttamalla tekolumialueen ja
hiihtoreitin maansiirtotyöt ja hankkimalla lumetukseen tarvittavat koneet ja laitteet.
Koskenjoen melontareitti - Ylämäen Kyläkerho ry - Vesilahti
Ylämäen kyläkerhon johdolla toteutetaan Koskenjoen kunnostushanke, jossa parannetaan joen
melontamahdollisuuksia sekä toteutetaan kylälle viihtyisä kanoottien nostopaikka Koskenkylässä ja
kanoottien säilytyspaikka Onkemäellä.
Narvan markkinakentän kahviorakennus - Tähti Nuorisoseura ry - Vesilahti
Narvan Markkinoiden ja markkinakentän kehittämissuunnitelman mukainen palvelutason parantaminen
=kahviorakennus.
Narvan talon maalämpö - Tähti Nuorisoseura ry - Vesilahti
”Tähti” Nuorisoseura ry:n Narvan talon maalämpö- investointihankkeen tavoitteena on rakentaa
yhtenäinen lämmitysjärjestelmä, joka käyttää uusiutuvaa energiaa eli maalämpöä sekä talousrakennus,
johon sijoittuvat lämmityksen teknisen tilan lisäksi (esteettömät) sauna, takkahuone, inva -WC ja perustilat.
Esiselvityshanke Aitoniemi- Hirviniemi - Aitoniemi-Hirviniemi - Tampere
Tavoitteena ovat laaja-alainen yhteisöllisyys, kylätalon rakentamisen esiselvitys sekä kyläalueen historiikin
projektin kartoitus.
Aitoniemen-Hirviniemen kylätalo - Aitoniemen-Hirviniemen Kyläläiset ry - Tampere
Tavoitteena on saada kylille kyläsuunnitelman mukaisesti sekä esiselvityshankkeen tuloksen perusteella
yhteinen kokoontumistila, jonka avulla voidaan koota eri ikäryhmiä yhteen ja edistää heidän sosiaalista
kanssakäymistään.
Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen, inv. - Kangasalan Matkailurengas ry - Kangasala
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Hankkeen tavoitteena on palauttaa ja lisätä Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäyttöä rakentamalla jo
rakennettuun näköalatasanteeseen suunniteltu katto, alueelle opaste- ja infotaulu, opastinviitat, penkkejä
ja kaiteita.
Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen - Kangasalan Matkailurengas ry - Kangasala
Tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa ja käytettävyyttä ulkoiluun tuomalla esille alueen historiaa,
luontoa ja mm. arkeologisia arvoja. Luontoa korostetaan maisemanhoidollisin toimenpitein.
Särkimajan sauna – LVU - Vesilahti
Hankkeessa koko sauna ja pukuhuone sekä katolla oleva terassi puretaan perustuksiin asti ja rakennetaan
uudelleen.
Joukolla Jukolaan - Tottijärven Maa- ja kotitalousseura ry - Nokia
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tottijärvellä sijaitsevaan seurantalo Jukolaan sisä-WC-tilat ja
remontoida talon keittiö nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi siten, että keittiö hyväksytään
elintarvikehuoneistoksi.
Totin Erän Monitoimikeskus - Totin Erä ry - Nokia
Tavoitteena on edistää ja kehittää metsästysseura Totin Erän toimintaa rakentamalla yhteinen
Monitoimikeskus yhdistyksen hankkimalle tontille Tottijärven Joutsijoen kylään. Monitoimikeskukseen
tulee ajanmukainen riistaeläinten teurastus- ja lihankäsittelypiste ajanmukaisine kylmäkäsittelytiloineen,
tarvittavat sosiaalitilat, ilma-aseharjoittelurata sekä varaus mehustusasemalle.
Pajulahden- Tottijärven yhteisen maa-alueen kehittäminen - Pajulahden-Tottijärven yhteisen maaalueenosakaskunta - Nokia
Kylän yhteisen rannalla sijaitsevan maa-alueen kehittämissuunnitelmahanke, jossa aluetta kehitetään
tämän hetken tarpeita vastaavaksi. Kohderyhmänä ovat alueen osakkaat ja vesistön käyttäjät.
Toimenpiteinä syntyy suunnitelma ja piirustukset jatkoinvestointeja varten.
Kylien yhteinen huomen – Tredea – Tampere (toteutusalueet Lempäälä ja Vesilahti)
Hankkeeseen palkattava kyläsihteeri tekee kehittämistyötä neljän teeman kautta: nopean kasvun haasteet,
yhteistyö ja kehittyvät toimintamuodot, maaseutuohjelmasta ja kylistä esiin nousevat kehittämistarpeet
sekä asiantuntijapalveluita kylien käyttöön.
RaNtala - Rasti- Nokia ry - Nokia
Rasti-Nokia ry kunnostaa ja laajentaa vuonna 2004 ostetun rantasaunan Alisenjärven rannassa Nokialla.
Hankkeen tavoitteena on laajentaa pieni 3 hengen sauna ”Jukola joukkueen ” kokoiseksi eli 7 miehen
saunaksi.
Metsästysmajan/kylätalon saneeraus - Nisu-Väinä Metsästäjät ry - Ylöjärvi
Nisu-Väinä Metsästäjät ry saneeraa kylätalonakin toimivaa metsästysmajaansa energiatehokkaammaksi,
paremmin erilaisia aktiviteetteja tukevaksi, turvallisemmaksi myös liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttöä
ajatellen ja kauniimmaksi kylän yhteiseksi kokoontumispaikaksi.
Nokian RC-puisto - Pirkanmaan RC-Autoilijat ry - Nokia
Hankkeen tavoitteena on luoda koko Pirkanmaan aluetta palveleva radio-ohjattavien pienoisautojen
harjoittelukeskus. Tärkeimpänä tavoitteena on luoda turvalliset ja toimivat puitteet harrastukselle, tarjoten
erityisesti lapsille ja nuorille helpon ja turvallisen tavan perehtyä pienoisautoiluun.

Nokian RC-puiston jatkokehittäminen - Pirkanmaan RC-Autoilijat ry - Nokia
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Hankkeen tavoitteena on kehittää Nokian RC - Puiston rata-aluetta edelleen rakentamalla ajajakoroke
ajamista varten ja aidat alueen ympärille ehkäisemään alueen käyttö muuhun toimintaan kuin mihin se on
tarkoitettu. Lisäksi alueelle tuodaan sähkö joko omalla liittymällä tai liittymällä Nokian Pyryn alaliittymään.
Esiselvitys kyläareena - Nurmen kyläyhdistys ry - Lempäälä
Lempäälän Nurmen kyläsuunnitelman laatimisen yhteydessä 2009 tuli selvästi esille tarve tiloista kylään,
jotka toimisivat liikunta - ja harrastustiloina sekä juhla – ja kylätiloina. Hankkeen avulla selvitetään mm.
rakennuksen käyttötarkoitukset, koko ja rakennus- ja käyttökustannukset, kyläläisten ja muiden tahojen
tarpeet käytölle jatkossa ja sitoutuminen toteutukseen sekä ”liiketoimintasuunnitelma” rakennuksen
ylläpidolle jatkossa.
Kankaantaan Metsästysseuran 100-vuotihistoriikki - Kankaantaan Metsäsysseura ry - Nokia
Historiikkiin pyritään kokoamaan tietoa seuran toiminnasta jokaiselta vuosikymmeneltä kirjoitettuna
tekstinä ja valokuvina. Perusmateriaali kootaan omana työnä jäsenistön toimesta ja kuvamateriaalin työstä
sekä kirjan taitto ja painatus teetetään ammattilaisella.
Bänditila ja pikkunäyttämö Vahantaan - Vahannan Nuorisoseura ry - Ylöjärvi
Vahannan Nuorisoseura ry:n toteuttaman Bänditilat ja pikkunäyttämö Vahantaan -hankkeen tavoitteena on
tukea harrastajateatteri-, kerho- ja bänditoimintaa seuran toiminta-alueella Ylöjärvellä. Hankkeen
toimenpiteinä puretaan Vahannan nuorisoseurantalon vanha näyttämöosa ja rakennetaan sen tilalle isompi
tila harrastajateatteri-, harrastekerho- ja bänditoimintaa varten.
Katuvalaistus Ruskeapääntielle - Ruskeapään tienhoitokunta - Nokia
Ruskeanpään tienhoitokunnalla on tarkoituksena rakentaa katuvalot Ruskeanpääntielle (n. 1,2 km)
osuudelle. Hankkeen perusteluina ja tarkoituksena on:1) parantaa turvallisuutta, lisää oleellisesti turvallista
liikkumista ja turvallista asumista, 2) parantaa asumisviihtyisyyttä, 3) alueelle on tehty asukkaiden toimesta
vesijohto ja paineviemäri, liittyjiä oli yhteensä 28 kiinteistöä, joista Ruskeanpääntien varrella olevia
kiinteistöjä oli 15 kappaletta.
Koirien koulutus- ja kilpailukentän rakentaminen - LeVek ry - Lempäälä
Hankkeessa rakennetaan koiraharrastajille koulutus- ja kilpailukenttä. Hanke lisää alan harrastus- ja
koulutustoimintaa Pirkanmaalla, josta hyötyvät koko alueen koiraharrastajat ja pelastusviranomaiset.
Koivumäen koiraharrastusmajan kunnostushanke - Tampereen vetokoiraseura ry - Tampere
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.
Lumitykin veden jäähdytysjärjestelmän hankinta - Lempäälän Kisa ry - Lempäälä
Lempäälässä on jo kolmena vuotena peräkkäin tehty tykkilunta ja varastoitu sitä kesän yli ja levitetty se
tykkilumiladuksi marraskuussa. Joka vuosi tykkilunta on ollut liian vähän ja se on sulanut pois lämpimien
säiden johdosta noin kahden-kolmen viikon kuluttua ladun tekemisestä. Veden jäähdytysjärjestelmällä
pystytään jäähdyttämään vesijohtoverkoston vesi lähelle nolla astetta, jolloin lumitykillä pystytään
tekemään lunta muutamassa pakkasasteessa eli myös jo marraskuussa ja joulukuussa.
Pirkan ura - Pirkan Hiihto ry – Tampere (alueiden välinen hanke)
Pirkan Hiihdon reittiä (Pirkan Uraa), jonka kokonaispituus on 90 km, kunnostetaan noin 50 km osuudelta
Ikaalisten ja Ylöjärven kaupunkien sekä Hämeenkyrön kunnan alueella.
Haverin ulkokuntolaitealue - Ylöjärven kaupunki - Ylöjärvi
Haverin ulkokuntolaitealue on avoinna vuorokauden ympäri ja laitteet ovat maksutta kaikkien
käytettävissä. Laitteet sijoitetaan Haverin uimarannan tuntumaan, jolloin alueesta saadaan houkutteleva ja
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viihtyisä
liikunnallinen
kohtaamispaikka.
Haverin
kuntolaitealue
sijaitsee
tenniskentän,
rantalentopallokentän
ja
uimarannan
läheisyydessä
ja
monipuolistaa
näin
alueen
harrastusmahdollisuuksien tarjontaa.
Kangasalan skeittipuisto - Kangasalan kunta - Kangasala
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.
Frisbeegolfrata - Vesilahden kunta - Vesilahti
Frisbeegolf on muutamassa vuodessa noussut erittäin suosituksi harrastuslajiksi, jota voi harrastaa kaikki
ikään ja sukupuoleen katsomatta. Vesilahteen suunniteltu rata on 9-väyläinen. 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.
Narvan kota - Vesilahden kunta - Vesilahti
Narvan kota- hankkeessa rakennetaan kota Vesilahden Narvan kylään, Viikinaron alueelle, jossa sijaitsee
Narvan markkina-alue ja kotiseutumuseo. Kota täydentää Vesilahden kotareitistöä, toimii alueen
asukkaiden ja kaikkien luonnossa liikkuvien ulkoilukohteena ja virkistysalueena sekä partiolaisten
retkikohteena.
Vesilahden skeittiparkki - Vesilahden kunta - Vesilahti
Hankkeen tavoitteena on saada Vesilahden kuntaa skeittiparkki. Kohderyhmänä ovat pääasiassa nuoret (725 -vuotiaat), mutta samalla myös koko kunta, kun nuoret viettävät aikaansa turvallisessa, sallitussa
paikassa, poissa tihutöistä. Paikalliset nuoret sekä nuorisovaltuusto ovat tehneet skeittiparkista
kuntalaisaloitteen.
Ruonanlahden venevalkaman kunnostus - Palhon kylän yhteisen vesialueen osakaskunta - Vesilahti
Hankkeen tavoitteena on rakentaa veneenlaskuluiska ja parantaa veneilyä Palhon kylän yhteisen vesialueen
osakaskunnan omistamalla ranta-alueella. Sen ensisijainen kohderyhmä on kylässä vakituisesti asuvat ja
vapaa-ajan asukkaat, jotka hankkeen valmistuttua voivat tehdä veneiden vesille laskun ja noston oman
kylän alueella.
Leader-asiamieshanke
Syty ry, Valtakunnallinen
Leader-toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 2.
Syty ry, Valtakunnallinen
Kantri ry päätti vuonna 2009 osallistua valtakunnalliseen Leader- toimintatavan ja yhteistyön edistäminen
2010 -2011 –hankkeeseen. Hankkeen toteuttaja on Suomen Kylätoiminta ry. Hankkeen kanssa tehtiin
yhteistyötä lähinnä keräämällä tietoa ko. hankkeen kyselyihin ja osallistumalla hankkeen kautta
valtakunnalliseen keskusteluun Leaderista eri foorumeilla. Hankkeeseen palkatut asiamiehet ovat
lunastaneet paikkansa ja auttaneet ryhmiä monissa asioissa ja ajaneet ryhmien etua.

Ympäristövastuinen asuminen

Kylät kehällä - TTY/EDGE – Tampere (alueiden välinen hanke)
Hankkeessa kehitellään menetelmiä kasvavan kaupunkiseudun ulkokehällä sijaitsevien kylien maankäytön
suunnitteluun. Kohdekyliä on 5-6 kpl ja ne sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudun tuntumassa Kantri ry:n ja
Pirkan Helmi ry:n alueilla.
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Hyvinvointia ympäristöstä - Verte Oy - Nokia
Hyvinvointia ympäristöstä - hankkeen tavoite on selvittää edellytykset kehittää palvelukonsepti puutarhaja ympäristölähtöiseen hyvinvointia tukevan toiminnan tuottamiseksi.
Hankkeen aikana kehitetään taloudellinen malli toiminnan järjestämiseen ja suunnitellaan toiminta
sellaiseksi, että se on mahdollista toteuttaa kokonaan tai osa-alueittain muissakin kunnissa/seutukunnissa,
joissa on käytettävissä samanlaisia resursseja.
Suoramajärven kunnostuksen suunnittelu - Suoramajärven hoitoyhdisys ry - Kangasala
Suoramajärven kunnostus - Suoramajärven hoitoyhdisys ry - Kangasala
Tavoitteenamme on Suoramanjärven kunnostus Tampereen ammattikorkeakoulusta 25.8.2009
valmistuneen suunnitelman mukaisesti. Esitetyt eri kunnostusaiheet ja menetelmät tullaan toteuttamaan
limittäin, eli useampi vaihe voi olla työn alla samanaikaisesti. Tavoitteena oli Suoramajärven
kokonaisvaltainen kunnostus. Kokonaisvaltaisella kunnostuksella pyritään järven kunnon ja veden laadun
saattamiseen pysyvästi hyvään laatuluokitukseen.
Vääräjärvi - Vääräjärvi-yhdistys ry - Tampere
Tavoitteena on suunnitelman tekeminen Vääräjärven kunnon ja virkistyskäytön parantamiseksi sekä hyvän
vedenlaadun ylläpitäminen.
Tampereen Aitoniemen kylän Vääräjärven padon rakentaminen - Vääräjärviyhdistys ry - Tampere
Tavoitteena on Vääräjärven keskiveden nosto/patohankkeen suunnitelman toteuttaminen padon
rakentamisen osalta. Yksilöidyt toimenpiteet: Luvan mukaisen suunnitelman pohjalta suorittaa keskiveden
pinnan nostaminen patorakenteen avulla.
Iso-Kausjärven kunnostussuunnitelma - Ahtialan osakaskunta - Lempäälä
Tämän suunnitteluhankkeen avulla saadaan Iso Kausjärvelle pätevän suunnittelijan laatima
kunnostussuunnitelma, joka käsittää alimman veden pinnan korkeuden ja noston suunnittelun siten että
ylivedenkorkeudet säilyvät nykyisellään. Suunnitelma sisältää myös yleistasoisen kuormitusselvityksen sekä
vedenpinnan nostamisen vaikutukset luonto-oloihin, linnustoon ja kalastoon.
Iso-Kausjärven kunnostus - Ahtialan osakaskunta - Lempäälä
Suunnitelman mukaan sen tarkoitus on nostaa Iso Kausjärven alimpia vedenkorkeuksia eli estää
vedenpinnan laskeminen liian alas kesä kuivimpina aikoina.
ILVA - Siivikkalan Omakotiyhdistys ry - Ylöjärvi
Ilmarinjärvelle ja Vasamajärvelle on tarkoitus laatia vesistönkunnostussuunnitelma, jossa esitetään sellaiset
toimenpiteet, joiden avulla järvien nykytila, veden laatu ja virkistyskäyttöarvo saadaan kohenemaan.
Kunnostuksen keskeisin teema on virkistyskäyttöarvon parantaminen kohdejärvissä.
Suunnitelma Ahostenjärven kunnostamiseksi - Honkaniemen Kyläyhdistys ry - Lempäälä
Hankkeen tarkoituksena on teettää suunnitelma, joka sisältää Lempäälän Kuljussa olevan Ahostenjärven
kunnostukseen tarvittavat toimenpiteet. Ahostenjärvi on pienehkö ja matala järvi, joka on voimakkaasti
rehevöitynyt. Ilman toimenpiteitä järvi kasvaa pikkuhiljaa umpeen ja sen virkistyskäyttömahdollisuus
pienenee.
Erämaan radan ympäristöhanke - Erämaan Metsästysyhdistys ry - Vesilahti
Vuodesta 1948 toiminut Erämaan Metsästysyhdistys ry Krääkkiössä (Vesilahdessa) kunnostaa toiminnassa
olevana ampumarataansa täyttämään nykyiset ympäristövaatimukset ympäristölupaa varten.
Kesäpirtin viemäröintihanke - Tampereen työväenopiston opiskelijat ry - Tampere
Hankkeen tavoitteena on saattaa Tampereen työväenopiston opiskelijoiden kesänviettopaikka lakien ja
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asetusten vaatimalle tasolle. Viedä loppuun Kesäpirtin keittiöremontti viemäritöiden osalta ja liittää alueen
kaksi saunaa nykyaikaiseen jätevesien käsittelyyn.
Lastusten vesi 2 - Lempäälän Lastusten vesihuolto-osuuskunta - Lempäälä
Laatia vesi- ja viemärihuollon yleissuunnitelma Suojalan, Iivangantien ja mt. 130 varrelle välille Kausjärvintie
- Vältintie.
Pinsiön alueen keskitetyn jäteveden selvityshanke - Pinsiö-Seura ry - Nokia
Pinsiön kylän alueella selvitetään mahdollisuudet keskitettyyn jätevesien käsittelyyn tavoitteena perustaa
jätevesiosuuskunta tai useita ja rakentaa niille viemäriverkosto. Tavoitteena on liittää verkosto olemassa
olevaan kunnalliseen viemäriin ja rakentaa oma hyvänlaatuinen jätevesien puhdistusjärjestelmä.
Vesi- ja viemäriverkon suunnittelu - Raikunseudun vesiosuuskunta - Kangasala
Haja-asutusalueen vesihuollon runkolinjan rakennussuunnittelu Raikunseudun vesiosuuskunnan toimintaalueelle. Hankkeessa tilataan rakennussuunnittelu siihen tehtävään erikoistuneelta insinööritoimistolta
suoritetun tarjouskilpailun jälkeen.
Iso-Kyynäröjärven kunnostussuunnitelma - Maailmannapa ry - Lempäälä
Kunnostushankkeen ensimmäisessä vaiheessa (jota tämä hanketukihakemus koskee) haetaan tukea IsoKyynäröjärven kunnostussuunnitelman laadinnassa. Järven kunnostaminen palvelee laajasti ympäröivää
yhteisöä ja on edellytys järven virkistyskäytön jatkumiselle myös tulevaisuudessa.
Pikku-Tammen virtaaman parantaminen - Tuuli-Saaren omakotiyhdistys ry - Lempäälä
Tavoitteena on parantaa Pikku-Tammen vedenlaatua, kalanpoikastuotannon parantaminen, yleisen
viihtyvyyden parantaminen, alkuperäisen vedenkulureitin ennallistaminen.
Merunjärven pelastaminen - Merunjärvi ry - Lempäälä
Laaditaan pätevä kunnostus- ja hoitosuunnitelma Merunjärvelle.
Puhdas Vesijärvi kartalla - Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry - Kangasala
Hankkeessa on tavoitteena parantaa pääosin Kangasalan kunnan alueella sijaitsevan n. 40 km2 suuruisen
Vesijärven virkistyskäyttömahdollisuuksia, Vesijärven veden laadun saattaminen ja pitäminen pysyvästi
vähintäänkin hyvässä laatuluokassa sekä kehittää ja toteuttaa karttajärjestelmä, jolla seurataan järven tilaa,
vedenpinnan korkeuden vaihtelua ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen järvellä; karttajärjestelmä,
johon yllämainittuja tietoja voi tallentaa.
Leipojanlahden kunnostussuunnitelman laatiminen - Anian osakaskunta - Pirkkala
Hankkeen tavoitteena on laatia Leipojanlahden alueelle kunnostussuunnitelma. Suunnitelmassa tullaan
laatimaan esitys, miten alueen kulkuväylät tulisi toteuttaa ja miten veneily alueen läpi voitaisiin järjestää.
Lisäksi laaditaan kustannusarvio varsinaisen kunnostushankkeen toteuttamisesta.
Leipojanlahden kunnostus - Anian osakaskunta - Pirkkala
Hankkeen aikana on tarkoitus kunnostaa Leipojanlahden alue. Kunnostukselle on laadittu suunnitelma,
jossa eri vaihtoehtoja on arvioitu. Taloudellisten asioiden vuoksi osakaskunta päätyi tien alituksessa
kevyimpään eli virtausrumpujen asentamiseen.
Moisionjoen ja Moisiolammen monitavoitteinen kunnostussuunnittelu - Moisionlammen suojeluyhdistys
- Lempäälä
Hankkeen tavoitteena on tuottaa vesilain vaatimukset täyttävät kunnostussuunnitelmat joelle ja lammelle.
Toimenpiteenä on kunnostussuunnitelman laadinta, joka sisältää seuraavat osiot: Myllykosken
kalataloudellinen
kunnostus,
Moisionlammen
kunnostus,
Moisionlammen
virkistyskäytön
parantamistoimet ja Moisionjoen kalataloudellinen kunnostus.
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Luodonniemen puhdas vesi - Nurmen kyläyhdistys ry - Lempäälä
Hanke on välttämätön vaihe, jotta Luodonniemen maasto voidaan tutkia perusteellisesti
maatutkaluotauksella
linjasuunnitelman
varmistamiseksi
ja
samalla
selvittää
linjauksen
ympäristövaikutukset ennen vesihuolto-osuuskunnan perustamista ja kunnallistekniikan rakentamiseen
ryhtymistä.
Sikojoen hoidon suunnittelu - Pro Sikojoki ry - Pirkkala
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.
Hulauden vesialueen kunnostushanke - Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry – Lempäälä (alueiden
välinen hanke)
Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry aloittaa ko. vesialueen kunnostushankkeen, jonka ensisijaisena
tavoitteena on vedenlaadun parantaminen siten, että runsaita levien massaesiintymisiä ei enää synny ja ne
häviävät kokonaan pidemmällä aikavälillä. Hulauden vesialueen kunnostushankkeen avulla tuotetaan
kokonaisvaltainen vesistön tilaa parantava kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jonka perusteella voidaan
hakea mahdollisesti tarvittavia ympäristölupaviraston lupia ja lähteä toteuttamaan vesialueen kunnostusta
yksissä tuumin.
Keljonjärven kunnostussuunnitelma - Keljonjärven vesiensuojelunyhdistys ry - Kangasala
Keljonjärven kunnostussuunnitelman laatimishankkeen tavoitteena on tehdä tarkat omistajaselvitykset ja
pyytää suostumukset sekä teettää Keljonjärvelle asiantuntevan suunnittelijan tekemä
kunnostussuunnitelma.
TARA - MTK-Lempäälä - Vesilahti
Hankkeella luodaan Pirkanmaalla toimintamalli, jonka avulla maatiloilla toteutetaan tehokkaita ja
yksikertaisia toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä, joilla vähennetään eroosiota ja maataloudesta aiheutuvaa
ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöön
Lähilämpö Teiskossa - Ekokumppanit Oy - Tampere
Lähilämpö Teiskossa-hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden käyttöä
rakennusten lämmityksessä Teiskossa. Näin vähennetään asumisen päästöjä ja lisääntyvän asutuksen
ympäristönkuormaa, tuetaan alueen ilmastostrategioita, luodaan liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä lisätään
alueen energiaomavaraisuutta.
Kesäteatterin luonnonympäristö - Rämsöön Kyläkerho ry - Vesilahti
Tämän hankkeen avulla toteutetaan kesäteatterin ja sitä ympäröivän alueen kokonaisvaltainen
yleissuunnitelma. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä pätevän suunnittelijan/suunnittelijoiden kyläläisten ja
kunnan viranhaltijoiden kanssa.

Aktiviteettipalveluja ja tuotteita lähimaaseudulta

VOIMA - Hämeen 4H-piiri ry – alueiden välinen hanke
(Vahva ohjaaja: Innokas Motivoitunut Aikuinen) Hankkeen tavoitteena on luoda motivoitunut, vakiintunut
aikuisten vapaaehtoisten yritysohjaajien verkosto, joka toiminnallaan tukee nuoria 4H-Yrityksen
suunnittelussa, perustamisessa ja käytännön toiminnassa.
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Vesilahti- matkailusta kasvua ja vetovoimaa - Vesilahden kunta - Vesilahti
Hankkeen tavoitteena on antaa kaikille vesilahtelaisyrityksille kehittämismahdollisuus kun kehitetään
matkailupaketteja ja -tarjontaa kotimaisille ja ulkomaisille ryhmille ja yksittäisille matkailijoille.
Luoteis-Pirkanmaan matkailun kehittämishanke - Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä – alueiden
välinen hanke
Luoteis -Pirkanmaan alueella (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö ja Parkano) ja Ylöjärvellä toteutettava
matkailun kehittämishanke, jonka yhteistyökumppaneina ovat alueella toimivat matkailuyritykset ja näiden
sidosryhmät ja alihankkijat. Hankkeella on kuusi päätavoitetta, jotka ovat matkailuyritysten sekä –
palveluiden laadun kehittäminen, koulutuksen ja tutustumiskäyntien järjestäminen, tuotteistaminen,
pienimuotoinen markkinointi, tiedotus ja lentomatkailun hyödyntäminen.
Lammastalouden täydennyskoulutus, Pisnestä lampaasta - Ahlmanin säätiö – Tampere (seudullinen
hanke)
Tässä hankkeessa päätavoitteena on kehittää lammastalouden kilpailukykyä täydennyskoulutuksen avulla.
Tavoitteena on myös rohkaista lammastaloutta harkitsevia ryhtymään toimeen sekä innostaa lampureita
tehostamaan ja laajentamaan toimintaansa lisäämällä osaamista liiketoiminnassa ja lammastalouden
kustannustehokkaissa työmenetelmissä.
Silvanetti - Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry – alueiden välinen hanke
Hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietoisuutta omien metsien mahdollisuuksista
mahdollistamalla heille metsiensä tarkastelu nykyaikaisesti netistä.
Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön - Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi Ry – alueiden välinen hanke
Hankkeen
tavoitteena
on
lisätä
metsänomistajien
tietoisuutta
omista
energiapuun
hakkuumahdollisuuksista tilakäyntien avulla, sekä toisaalta lisätä energiapuun markkinoille tuloa sekä
parantaa toimijoiden tasoa energiapuukaupassa, energiapuun korjuussa sekä energiapuutoimituksissa
laitoksille.
Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä - Ylöjärven Yrityspalvelu Oy - Ylöjärvi
Hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva vapaa-ajan asukkaista kaupallisten palvelujen käyttäjinä
Ylöjärvellä. Kesäasukkaita haastatellaan ja kaikille postitetaan kysely, jolla kartoitetaan heidän
kulutuskäyttäytymistään ja palvelutarpeitaan. Kun saadaan tietoa kesäasukkaiden palvelutarpeista,
pyritään löytämään keinoja palveluiden kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtaamiseen.
Mobilian liikennepuiston matkailullisen vetovoiman kehittäminen - Mobilia säätiö - Kangasala
Kehittämishankkeen avulla tullaan käynnistämään Liikennepuisto toiminta sekä luomaan sen toiminnalle
välttämättömät edellytykset suunnittelemalla ja toteuttamalla esitemateriaali, opetusmateriaali
päiväkoteja ja koululaisryhmiä varten, muu materiaali kuten mm. ajokortti, käsinukkien valmistaminen
opetus- ja ohjaustyöhön, suunnistuskarttojen sekä rastitaulujen suunnittelu ja toteutus sekä
Liikennepuiston avajaisten järjestelyyn liittyvät asiat.
Mobilian liikennepuiston matkailullisen vetovoiman lisääminen inv. - Mobilia säätiö - Kangasala
Liikennepuistoon tullaan rakennuttamaan polkuautoja, joiden erikoisuus tulee olemaan henkilö- ja
raskaskalustotyyppisissä malleissa.
Kansainvälisen markkinointiverkoston ja matkailumarkkinoinnin keh. - Kangasalan Matkailurengas ry Kangasala
Hankkeella pyritään rakentamaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa matkailumarkkinoinnissa. Yhteistyön
kehittämiseen kuuluu yhteiset tapaamiset ja yhteisesiintymiset. Hankkeessa tuotetaan
markkinointimateriaalia yhteisesiintymisiin. Hankkeessa ovat mukana seuraavat Leader-alueet: Sauwald
Itävalta, Passau Nord Baijer Saksa ja Kantri Suomi.
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Yritykset

Vihreä Sydän - Ylöjärven Yrityspalvelu Oy - Ylöjärvi
Yritystoiminnan käynnistystuki - Kahvila-ravintola Voisilmä Oy - Vesilahti
Koneinvestointi – CNC-sorvi - Sorvaamo Kettula Ay - Lempäälä
Luontoishoitolan tilojen rakentaminen - Marketta Manninen - Lempäälä
Toimitilasaneeraus ja laiteinvestointi - Suojärven Suklaatila Oy - Ylöjärvi
Aloitusmarkkinointi ja koulutus - Mari Stenvall - Kangasala
Sähköasentajan palkkaus - Sähkö-Hokkanen - Vesilahti
Käynnistystuki henkilön palkkaamiseksi - Hinausautot K.E.Sulinko - Lempäälä
Puutarhatarvikkeiden ja pihakoristeiden kauppa - Pispala Yhtiö Ky - Vesilahti
Retkiluisteluliiketoiminnan kehittäminen - Outdoor Action Finland Oy - Kangasala
Komposiittituotantoyksikön investointihanke - Outdoor Action Finland Oy - Kangasala
Sähkösuunnittelutoiminnan edellyttämät alkuinvestoinnit - Pirkan Suunnittelu Oy - Ylöjärvi
Kahvilan liiketilan hankinta ja peruskunnostus - Cafento Oy - Kangasala
Monikanavaisen maaseutumedian perustaminen - Media Pirkanmaa Oy - Ylöjärvi
Koneteknillisiä palveluita tarjoavan yrityksen alkuinvestoinnit - TERON ASSEMBLY OY - Nokia
Kala-navetta - S & K Vuorenmaa Ay - Ylöjärvi
Oman tuotantotilan hankinta - Pirkan Suunnittelu Oy - Ylöjärvi
Tuotantohallin rakentaminen – Jumatuote - Vesilahti
Uretaanin ja sen kaltaisten materiaalien kehittäminen – Outdoor Action Finland Oy - Kangasala
Yhtiön koneiden hankinta - Teiskon rengaspalvelu Oy - Tampere
Yrityksen markkinointia kehittävät toimenpiteet - Sarin Niittypalvelut - Nokia
Pakkaussuunnittelu ja yrityksen markkinointivideo - Suojärven Suklaatila - Ylöjärvi
Investointituki - Kangasalan koneraivaus ky - Kangasala
Einettären uudet toimitilat – Einetär - Nokia
Käynnistys ja investointi - Ulla Bäckström - Kangasala
Elina Design - Elina Jokijärvi-Aatinen - Ylöjärvi
Kristallipuun konehankinnat - Kristallipuu Oy - Vesilahti
Klapitehdas - Mixpe Oy - Tampere
Piennarmurskaimen hankinta - Matti Urvanta - Lempäälä
Astiavaraston rakentaminen - Tilauskeittiö Buen Gusto - Nokia
OviScan-laitehankinta ja laitteen validiointi suomenlampaalle - Lammasmaailma Oy - Ylöjärvi
Suurkuvatasotulostimen hankinta - Mainosherva Oy - Pirkkala
Asiantuntija tilitoimistoon - Tilipalvelu Tasetieto Oy - Vesilahti
Rakennuksen hankinta - Ravintola Haverin Kultahippunen Oy - Ylöjärvi
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Liite 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjat ja
toimenpiteet

Toimintaryhmät määrittelivät omassa paikallisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassaan, mitkä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjat ja toimenpiteet ne ottavat omalla alueella
käyttöönsä. Kantri ry:llä ohjelmakauden 2007—2013 kokonaisrahoitus jakautui Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjojen mukaan seuraavasti:



Toimintalinja 1. Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen

(1,2 % ohjelmakauden kokonaisrahoituksesta)
Alan toimijoiden tietämyksen ja henkilökohtaisten toimintaedellytysten parantamiseksi toteutettaviin
toimenpiteisiin liittyvät vaatimukset:
Toimenpide 111: Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet



Toimintalinja 2. Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen

(Ei toteutuneita hankkeita)
Maatalousmaan kestävää käyttöä koskeviin toimenpiteisiin liittyvät vaatimukset:
Toimenpide 214: Maatalouden ympäristötuet
Toimenpide 216: Ei-tuotannolliset investoinnit



Toimintalinja
3.
monipuolistaminen

Maaseutualueiden

elämänlaatu

ja

maaseudun

elinkeinoelämän

(70,3 % ohjelmakaudenkokonaisrahoituksesta)
Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamista koskeviin toimenpiteisiin liittyvät vaatimukset:
Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle
Toimenpide 312: Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen
Toimenpide 313: Matkailuelinkeinojen edistäminen
Maaseutualueiden elämänlaadun parantamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin liittyvät vaatimukset:
Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut
Toimenpide 322: Kylien kunnostus ja kehittäminen
Toimenpide 323: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen
Toimenpide 331: Koulutus ja tiedotus

80



Toimintalinja 4. Leader-toiminta

(28,5 % ohjelmakauden kokonaisrahoituksesta)
Toimintaryhmien paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat:
Toimenpide 421: Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö
Toimenpide 431: Paikallisen toimintaryhmän toiminnan takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja
toiminnan edistäminen

Liite 3. Sidosryhmien edustajien haastattelurunko

KANTRIN TOIMINTA JA SEN MERKITYS
1. Miten kuvailisit Kantrin toimintaa kaudella 2007—2013? Millainen on ollut Kantrin rooli alueellisena
kehittäjänä?
2. Onko Kantrin toiminta ollut mielestäsi kohdealueiden kannalta merkityksellistä? Millä tavoin?
3. Millaisissa asioissa Kantri on mielestäsi onnistunut tällä kaudella? Entä millaisissa epäonnistunut?
4. Saavutetaanko Leader-tuilla mielestäsi riittävästi? Voisiko Kantrin toiminnalla jotenkin parantaa
tukien vaikuttavuutta, vai tarvitsisiko tuilla edes saavuttaa enemmän?
OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
5. Miten seuraavat Kantrin tavoitteet ovat omasta mielestäsi toteutuneet rahoitetuissa
toimenpiteissä?
- ympäristövastuullinen asuminen
- yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin edistäminen ja nuorten osallistuminen
- alueen ja lähimaaseudun aktiviteettipalveluiden ja paikallistuotteiden hyödyntäminen?
YHTEISTYÖ KANTRIN KANSSA
6. Miten yhteistyö Kantrin kanssa mielestänne sujui kaudella 2007—2013?
7. Millaisia kehittämisehdotuksia haluaisit esittää Kantrille ja sen toiminnalle?
8. Miten yleisesti kuvailisit hyvää hanketta? Entä hyvää Leader-toimintaryhmää?
 Voisiko Kantri tehdä jotakin sen saavuttamiseksi, että sen rahoittamat hankkeet olisivat
lähempänä tällaisia hankkeita?
 Voisiko Kantri toisaalta tehdä jotakin ollakseen lähempänä tällaista toimintaryhmää?
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Liite 4. Kyselylomake hanketoteuttajille
Valitkaa annetuista vastausvaihtoehdoista yksi, ellei kysymyksessä toisin ohjeisteta.

1. Sukupuoli ______________
2. Ikä ________
3. Oliko hankkeenne
1) yhteisöllinen kehittämishanke
2) yhteisöllinen investointihanke
3) yrityshanke
4. Hankkeen toteutusalue oli
1) yksittäinen kylä
2) kunnan osa
3) koko kunta
4) useampi kunta tai seutu
5. Minkä ikäryhmän koet hyötyneen hankkeesta ja/tai sen seurauksista eniten? Voit valita yhden tai
useamman vaihtoehdon.
1) 0—15-vuotiaat
2) 16—30-vuotiaat
3) 31—60-vuotiaat
4) yli 60-vuotiaat
5) Kaikki ikäryhmät

6. Mistä saitte alun perin tietoa Kantri ry:n tarjoamasta Leader-rahoitusmahdollisuudesta?
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Miten hankkeelle asettamanne tavoitteet kokonaisuudessaan mielestänne toteutuivat?
1) ei lainkaan
2) kohtalaisesti
3) hyvin
4) erinomaisesti

8. Miten koet seuraavien yleisten tavoitteiden toteutuneen hankkeessanne?
(1=ei lainkaan, 2=kohtalaisesti, 3=hyvin, 4=erinomaisesti)
a) Hankeen avulla parannettiin alueen ympäristön hyvinvointia.
1
2
3
4
b) Hankkeen avulla pystyttiin lisäämään yhteisöllisyyttä tai sosiaalista yhteenkuuluvuutta alueella.
1
2
3
4
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c) Hankkeen toteutuksessa tai sen vaiheissa oli mukana nuoria (alle 30-vuotiaita).
1
2
3
4
d) Hanke edisti paikallisten raaka-aineiden ja/tai muiden paikallisten resurssien hyödyntämistä.
1
2
3
4
e) Hanke edisti uusien työpaikkojen syntymistä alueella.
1
2
3
4
f)

Hanke teki alueesta vetovoimaisemman.
1
2
3
4

g) Hanke tuotti kestävää hyötyä alueen asukkaille jossain muodossa.
1
2
3
4

9. Nimeä lyhyesti joitain onnistumisia ja/tai epäonnistumisia, joita hankkeen parissa ilmeni.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

10. Mitä mieltä olet seuraavista Kantri ry:tä ja sen toimintaa koskevista väitteistä?
(1=täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa
mieltä, 5=täysin samaa mieltä, 6=en osaa sanoa)
a) Hankkeen rahoituksen hakuprosessi tuntui ymmärrettävältä ja kohtuulliselta.
1
2
3
4
5
6
b) Kantri ry:n taholta sai riittävästi apua ja neuvontaa hankkeen eri vaiheissa.
1
2
3
4
5
6
c) Kantri ry:n kautta saatava Leader-rahoitus on ollut merkittävässä roolissa hankkeen
toteutuksessa.
1
2
3
4
5
6
d) Kantri ry:n ja Leader-toiminnan avulla on onnistuttu vaikuttamaan alueeseeni positiivisesti.
1
2
3
4
5
6

11. Onko sinulla Kantri ry:n toimintaan liittyvää muuta palautetta tai kehittämisehdotuksia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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12. Onko hankkeessa aikaan saatu toiminta jatkunut hankkeen jälkeen? Miten? Vastaa muutamalla
lauseella.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Lähtisitkö tarvittaessa hakemaan Leader-rahoitusta uudelleen?
1) kyllä
2) ehkä
3) en

KIITOS VASTAUKSESTASI!

Liite 5. Vuoden hankkeiden toteuttajien haastattelurunko
1. Haluaisimmekin tietää, mikä tekee hankkeesta onnistuneen ulkopuolisen silmin?
2.

Millaiset asiat ovat tärkeitä hankkeen onnistumiseksi? Oliko hankkeen onnistuminen jonkin
erityisen asian tai useamman tekijän ansiota?

3. Mistä päättyneen hankkeen hyvistä ja huonoista käytännöistä oppisitte mahdollista seuraavaa
hanketta varten?
4. Tekisitkö jotain toisin?
5. Oletko tyytyväinen siihen, miten hankkeessa aikaan saatu toiminta on jatkunut?
6. Mitä neuvoja antaisit uusille hanketoteuttajille?
7. Mitä kehittämisehdotuksia sinulla olisi Kantri ry:n toiminnalle?
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