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Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 – 2013

Yhteenveto
Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon. Heinäkuun alkuun
mennessä oli leimattu saapuneeksi 22 hankehakemusta. Vuoden viimeisinäkin kuukausina hakemuksia
saapui kuitenkin kaikkina muina kuukausina paitsi syyskuussa. Hankehaun hiljenemiseen lienee osasyynä
Kantrin tiedote 13.3. jossa ilmoitettiin, että vuoden 2008 rahat on sidottu. Vuoden 2008 rahavarojen
loppuminen ei estänyt johtokuntaa käsittelemästä hankehakemuksia ja valitsemasta rahoitettavia kohteita
jo seuraavan vuoden kehykseen.
Vuonna 2008 Kantriin oli saapunut 31 Leader–hanketukihakemusta, mukaan lukien Kantrin oma
Nuorisosuunnitelma –hanke. Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa johtokunnan kokouksissaan.
Hankehakemuksista puollon sai 25, yksi hylättiin, yksi veti hakemuksensa pois ennen johtokunnan
käsittelyä, kaksi jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja 3 hanketta ei ollut vielä valmiita käsittelyyn.
Ohjelmakausi on siis alkanut reippaasti ajatellen rahan menekkiä eli kysyntää on ollut enemmän kuin
tarjontaa. Johtokunta joutuikin tekemään linjauksia rahoitukseen, esimerkiksi rajoittamaan
investointihankkeiden julkisen tuen määrää enintään 60 000 euroon hankkeelta.
Hankepuoltoja tehtiin kaikkiaan 517 978,44 € (julkista rahoitus) edestä ja vastaavasti näihin yritystukiin
ja hankkeisiin on luvassa noin 458 278,50 euroa yksityistä rahoitusta. Julkinen rahoitus jakautui MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
413
421

Hankkeet kpl
20
4

Julkinen rahoitus yht.
414 400,96 €
103 596,48 €

Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat omat uudet sivut www.kantriry.fi, omat tiedotteet, uusi esite,
Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen Kyläkapulalehti, nuorisolle kohdennettu
tiedotuskampanja ja kyselyt, kuntakierrokset kaikissa alueen kunnissa ja artikkelit alueen lehdissä.
Kaikkiaan eri tiedotustilaisuuksissa oli ainakin kaksi tuhatta henkilöä. Yhteistyö seutukunnassa, uusien
toimijoiden parissa ja Pirkanmaalla ns. vanhojen toimijoiden kesken oli vilkasta.
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 10.10.2008, hakemus jätettiin jo syyskuussa 2007. Vuonna 2008
Kantri haki ennakkoa ja maksatuksen vuoden 2007 kuluista, mutta ei ole tätä kirjoitettaessa saanut vielä
yhtään maksatuspäätöstä. Tämä tarkoittaa, että toimintaryhmä on joutunut välirahoittamaan
yhteiskunnalle suorittamaansa kehittämistyötä jo yli puolitoista vuotta, vaikka siitä on ministerin
allekirjoittama sopimus. Erityisen harmillista oli Maaseutuviraston kieltäytyminen ennakon maksamisesta
vuoden 2008 toukokuussa, vaikka ennakon maksaminen 55 toimintaryhmälle olisi todellisuudessa
onnistunut yhdeltä pätevältä virkailijalta käden käänteessä, siinähän ei olisi tarvittu kuin summat,
tilinumerot ja hyvää tahtoa. Maaseutuviraston ilmoittama syy maksusta kieltäytymiseen olisi vaikuttanut
humoristiselta, ellei asia olisi ollut toimintaryhmien kannalta niin tärkeä. Viraston motiivi toimia niin kuin
se asiassa toimi herättää kysymyksiä, jopa ihmetystä.

Yhdistyksen muu toiminta
Kantri ry päätti Leader+ -ohjelmakauden ja teki siitä loppuraportin.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2008 lopussa kaikkiaan 458. Jäsenistä henkilöjäseniä oli 417; naisia oli
198, miehiä 219 ja nuoria 52, yhteisöjäseniä 40 ja kuntajäseniä 1. Uusia henkilöjäseniä liittyi 12 ja
yhteisöjäseniä 2. Jäsenmäärä nousi lievästi. Vuosikokous 31.3.2008 hyväksyi sääntömuutoksen:
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4 § Johtokunta ” Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat
vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti valitut puheenjohtaja sekä enintään
kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokunnassa, sen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä, voi toimia
yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.------Johtokunnalla on oikeus asettaa
alaisuuteensa toimikuntia ja työryhmiä”
Kantri ry haki omasta kehyksestään rahoitusta Kantrin Nuorisosuunnitelma –nimiselle
esiselvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteet ovat:
 määrittää ja aikatauluttaa Kantrin nuorisoon kohdistuvia toimia
 edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen
 antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja vastaavien koostamiseen
Hankkeesta ei saatu päätöstä vuoden 2008 aikana.
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Raportti
A. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista
hyvinvointia toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja
ympäristösuojelun näkökulmasta. Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin vuonna 2008.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen
maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on yhdentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin
kolmesataakolmekymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2008 Kantri ry toteutti tarkoitustaan panemalla täytäntöön 6.11.2007 Valkoisessa salissa
Helsingissä allekirjoittamaansa sopimusta maa- ja metsätalousministeriön kanssa ohjelmallaan ”
Ykkösmaaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013, Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana .”
Kantrin asema yhtenä maaseudun kehittäjänä Tampereen seutukunnassa on vahvistunut ja vakiintunut.
Toisaalta rahoituksen kysyntä on ainakin vielä ylittänyt Kantrin tarjonnan. Toivottavasti hallinnon
järjestelmävaikeudet ja tulkinnat eivät kokonaan vie hanketoteuttajien intoa, ja kysyntä säilyy edelleen
riittävänä.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2008 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti
ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja
kaupungin vuorovaikutuksessa. Onnistumista kuvaa myös se, että rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin
hankkeisiin kokonaisuudessaan ja ylikin, vaikka muutama puollettu hanke oli pakotettu peruuttamaan
hakemuksensa hitaan ja byrokraattisen käsittelyn vuoksi.
Leader-ohjelman hallintoon osoitetun toimintarahan osalta täytyy valittaen todeta, että vaikka se on
myönnetty ja maksatuksia haettu, ei Kantri ry ole saanut yhtään maksatuspäätöstä vuoden 2008 loppuun
mennessä. Kantri on joutunut toimimaan kuntien maksamalla kuntarahaennakolla, mikä ei liene ollut
tarkoitus.
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B. Toteutus
1.

Hanketoiminnan keskeinen sisältö

Vuonna 2008 Kantriin saapui 31 Leader –hanketukihakemusta, joista yksi on Kantrin oma
Nuorisosuunnitelma –hanke. Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan uusia hankkeita ja
puolsi 25 hanketta rahoitettavaksi kehyksestään. Vuosittainen kehys ylitettiin reippaasti, ja vuoden 2009
kehystä sidottiin ennakkoon 35 %. Mutta myös koko ohjelmakauden keskimääräisen laskennallisen
kehyksen mukaan arvioituna hanketoiminta Kantrin alueella on käynnistynyt reippaasti, jopa yli
odotusten. Myös kuntien osallistuminen on ollut innokasta ja uuden ohjelmakauden toteuttaminen on
lähtenyt tästä näkökulmasta katsottuna hyvin käyntiin.
Saapuneista hankelajeista ovat yllättäneet alueidenväliset hankkeet. Ohjelman rahoituksen
suunnitteluvaiheessa sen osuudeksi koko ohjelmasta on arvioitu 319 525 euroa. Jo nyt, ohjelmakauden
ensimmäisen täyden vuoden jälkeen rahoituksesta on käytetty 75 %. Alueiden välisten hankkeiden
toteuttaminen edellisellä ohjelmakaudella moninkertaisen paperityön vuoksi oli sangen hankalaa ja
työllistävää, joten siihen ei hevin ryhdytty. Tämä ohjelmakausi vaikutti alkumetreillä sen suhteen
helpommalta, koska näytti siltä, että papereita joutuisi lähettämään vain yhteen toimintaryhmään.
Yhteistyökumppaneiden hakeminen tietysti tuli hoitaa itse, mikä on hakijoille itsestään selvää. Kantri ry
ei ole vielä saanut yhtään päätöstä alueiden välisistä hankkeista, joten vielä ei tiedetä miten
monimutkaista se lopulta on. Hallinnon päättämättömyydestä on ollut seurauksena mm. että osa hakijoista
ei ole lähtenyt toteuttamaan hankkeitaan ja nyt joutuu tekemään paljon ylimääräistä työtä pitääkseen
hankesuunnitelmansa ajan tasalla. Ongelmia ovat aiheuttaneet viivästyneen toteutuksen vuoksi myös
henkilövaihdokset, hankkeen suunnitelleet ja ne tunteneet ovat esimerkiksi vaihtaneet työpaikkaa tai
jääneet eläkkeelle. Hankkeisiin on jouduttu sitouttamaan uudet ihmiset ja ainakin osassa hankkeiden
kannalta otollisin toteutusajankohta on menetetty.
Uutta ohjelmakautta on vaivannut myös ”hiljainen tyytyminen”. Hakijat ovat joutuneet odottamaan
päätöksiään suhteettoman kauan ja odottavat edelleen. Raha ei kulje. Hakijat tuskastuvat, mutta ovat
hiljaa. Onko heidät nujerrettu? Onko meidän hankerahoitusjärjestelmämme jo niin ”syvältä”, että koetaan
että sille ei voida mitään? Järjestelmä, jossa 5001 euron eu- ja valtiorahan saaminen vaatii
monenkertaisen vannomisen, varmentamisen, tarkistamisen, epäilemisen, epäluotettavaksi
luokittelemisen, sanktioimisen ja instituutioiden taakse piiloutumisen ei ole sen arvoinen. Monissa EUmaissa ei Leader -toimintaa koeta byrokraattiseksi, miksi sen pitää olla sitä Suomessa? Verrattuna
esimerkiksi toiseen EU-rahoitusinstrumenttiin, Grundtvig -ohjelmaan, jossa hakeminen, toteutus ja
raportointi on saatu hyvin sujuvaksi, ihmetyttää miten siinä voidaan luottaa saman Unionin ihmisiin, ja
Manner-Suomen maaseutuohjelmassa ei?
Kantriin saapuneet hankehakemukset 1.1. - 31.12.2008
Hakemuksia leimattiin saapuneeksi kaikkiaan 30 ja lisäksi Kantri ry haki kehyksestään omaa
Nuorisosuunnitelma-hanketta.
Hakemuksista viisi oli alueiden välisiä yhteishankkeita 421 ja loput 26 hanketta toimenpidettä 413.
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Rahoitus 2008 toimenpiteittäin
421 Puolletut hankkeet
019-2008 Aluekehittäjän koulutusohjelma, Tampereen Yliopisto, Tampere. Diaari 4.2.2008.
Hakija perui hakemuksensa ja siirsi sen Pirkanmaan TE-keskukseen, josta se on saanut jo päätöksenkin.
023-2008 Suomalainen broilertuotanto 1959-2009, Suomen Broileriyhdistys ry, Jokioinen. Diaari 29.2.2008.
Hanke on alueiden välinen hanke. Hanketta ovat puoltaneet rahoitettavaksi Kantrin lisäksi Joutsenten Reitti ry, Jokivarsikumppanit ry,
Liiveri ry ja Pyhäjärviseutu ry: Hankkeessa kerätään broilerituotannon historia ja tallennetaan se. Hanke synnyttää myös verkoston eri
yhdistysten välille. Hanke on yhteisöllinen, se ylläpitää ja luo uutta paikalliskulttuuria ja siinä on kohderyhmänä myös nuoriso. Uusi hakija.
029-2008 Kylät kehällä – Kyläsuunnittelua kaupunkiseudun ulkokehällä, hakija TTY/EDGE.Diaari 15.4.2008.
Hanke on alueiden välinen. Pirkan Helmi on antanut sille puoltonsa. Hankkeessa kehitetään omaehtoista maankäytön suunnittelua kahden
toimintaryhmän alueella kuudessa kylässä.
Hanke kohdistuu kyliin ja siinä on kylät yhteistyökumppaneina korkeakoulun kanssa. Hanke synnyttää uutta yhteisöllisyyttä ja todentaa
omaehtoista asioihin puuttumisen/vaikuttamisen mahdollisuutta kaikille siihen osallistuville tahoille. Suunnitelmat tehdään oppilastöinä.
Uusi hakija.
032-2008 VOIMA, Hämeen 4H-piiri ry. Diaari 22.5.2008
VOIMA on lyhennys sanoista Vahva Ohjaaja; innokas Motivoitunut Aikuinen. Hanke on alueiden välinen. Hanke on saanut puollot Pirkan
Helmeltä, PoKo ry:ltä, Pomoottori ry:ltä. Hankkeessa pyritään löytämään ja kouluttamaan ohjaajia nuorten mikroyritysten perustajille ja
kehittäjille. Hanke on innovatiivinen, kohdistuu nuoriin, synnyttää uuden sosiaalisen verkoston.
Uusi hakija.
Luoteis-Pirkanmaan matkailun kehittämishanke , Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Hämeenkyrö. Diaari 7.10.2008 . Hanke on
alueiden välinen. Hankkeen on vastaanottanut ja puoltanut rahoitettavaksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, muut hankkeen rahoitusta
puoltaneet ovat: Kantri ry, Joutsenten Reitti ry. Hanke on matkailun edistämishanke ja Kantrin ohjelmassa se toteuttaa painopistettä
aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta. Uusi hakija.

413 Puolletut hankkeet
013-2007 Luontoishoitolan tilojen rakentaminen, Marketta Manninen; Lempäälä.Diaari 7.1.2008
Yritysinvestointi, leimattu vuonna 2007, puollettu tammikuun kokouksessa. Naisyritys, alkava yrittäjä. Korjaa vanhasta luontoishoitolatilat,
tarjoaa sellaista luontoishoitoa mitä muut eivät tarjoa alueella. Uusi hakija.
014-2008 Elämää Knuutilaan; Virkistystä ja siisteyttä, Siuro-Seura ry, Nokia. Diaari 1.2.2008
015-2008 Elämää Knuutilaan; Aitan hirret uusiksi, Siuro-Seura ry, Nokia. Diaari1.2.2008
Hankkeet ovat yhteisöllisiä, ne ylläpitää paikalliskulttuuria ja kohderyhmänä ja hanketta toteuttamassa on perheitä.
Hankkeissa parannetaan yhdistyksen hallinnoimaa Knuutilan kartanon piha-aluetta siten että siihen suunnitellut näyttämöt ja muuta rakenteet
saadaan alueen asukkaiden ja turistienkin käyttöön.
017-2008 Mobilian liikennepuiston matkailullisen vetovoiman kehittäminen, Mobilia säätiö, Kangasala.Diaari 4.2.2008
018-2008 Mobilian liikennepuiston matkailullisen vetovoiman kehittäminen, investointi, Mobilia säätiö, Kangasala.Diaari 4.2.2008
Hankkeissa hankitaan Mobilian liikennepuistoon autot 15 kpl, varastokoppeja 2 kpl. Kehittämishankkeella tehdään aluetta tunnetuksi.
Leader+ ohjelmakauden viimeisiä päätöksiä ollut Mobiilian liikennepuisto hanke ei pitänyt sisällään autoja ainoastaan puiston rakentamisen.
Hanke on jo päättynyt ja se on ollut esillä kaikissa valtamedioissa niin lehdistössä kuin tv:ssäkin. Viime kesän aikana alueella vieraili 38 000
kävijää. Onkin harmi, että Mavin lupaamat rahoituskyltit eivät ehtineet viime kesäksi alueelle.
Hanke on yhteisöllinen, se luo paikalliskulttuuria ja kohderyhmänä on nuoret ja lapsiperheet. Lisäksi hankkeella parannetaan alueen
vetovoimaa.
020-2008 Vesilahti- matkailusta kasvua ja vetovoimaa, Vesilahden kunta. Diaari 4.2.2008.
Hanke on elinkeinojen kehittämishanke jolla pyritään edistämään matkailua Vesilahden kunnassa, Onnistuessaan hanke pyrkii verkottamaan
alueensa yrittäjät tiiviimmin yhteistyöhön keskenään.
022-2008 BT kesäteatterihanke, Pyhän Birgitan teatteriyhdistys ry, Lempäälä. Diaari 4.2.2008
Hankkeessa rakennetaan Lempäälään kesäteatterialue katsomoineen ja parkkipaikkoineen. Leader+ kaudella alueelle tehtiin
kehittämissuunnitelma jota nyt aletaan toteuttaa. Hanke on yhteisöllinen, siinä tuotetaan paikalliskulttuuria pysyväksi voimavaraksi alueelle
ja sen kohderyhmä on suuri, samoin hankkeen toteuttajien into saada teatteri kuntoon.
024-2008 Nuorisosuunnitelma, Kantri ry, Tampere, johtokunta päättänyt hakea omasta kehyksestä
Kantrin oma strateginen hanke jolla pyritään selvittämään nuorten osallistumishalukkuus hanketoimintaan. Hankkeeseen palkattiin nuori
harjoittelija joka kävi haastattelemassa alueen nuorisoa ja nuorisotyöstä vastaavia henkilöitä alueemme kunnissa. Hankkeesta on valmistunut
jo selvitys joka on luettavissa Kantrin kotisivuilta www.kantriry.fi ja sieltä Tanssia ja tahtipuikkoja. Hankkeessa selvisi että nuoret eivät ole
valmiita vetämään hankkeita mutta osallistuisivat lyhytkestoisiin hankkeisiin.
025-2008 Toimitilasaneeraus ja laiteinvestointi, Suojärven Suklaatila Oy, Ylöjärvi. Diaari 13.3.2008.
Investointituella tuetaan Suojärven suklaatehtaan rakentamista. Hakija on osakeyhtiö. Hanke tuottaa palveluita, siinä syntyy aivan uusi yritys
ja se luo työpaikkoja myös naisille. Hanke on myös uutta luova eli innovatiivinen ; Vanha navetta saneerataan suklaatehtaaksi ! Uusi hakija.
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026-2008 HALAKAVASA, Haikan omakotiyhdistys ry, Pirkkala. Diaari 1.4.2008.
Hankkeessa korjataan kylän yhteistä kokoontumispaikkaa. Hanke on yhteisöllinen ja kohdistuu kaikkiin alueen asukkaisiin sekä nuoriin että
vanhoihin ja ylläpitää sosiaalista yhteisöä ja kulttuuria.

027-2008 Rantajätkien toimitilahanke, Rantajätkät ry, Ylöjärv. Diaari 4.4.2008.
Hankkeessa tehdään bänditilat. Se kohdistuu nuorisoon ja tekijätkin ovat nuoria miehiä. Hanketta hoidetaan mallikkaasti ja hakijat ovat
opetelleet vuoropuhelua kunnan kanssa. Hanke on yhteisöllinen, nuorisoon kohdistuva, ehkä työllistäväkin jossain vaiheessa. Uusi hakija.
028-2008 Hyvinvointia ympäristöstä, Verte oy , Nokia. Diaari 8.4.2008.
Hanke on hyvin omaperäinen täällä meidän alueellamme. Siinä pyritään luovasti tuottamaan uusia toimintatapoja haastavassa
toimintakentässä. Hankeen kohderyhmänä ovat nuoret, lapset, perheet, kuntoutujat laajemmaltakin alueelta. Hanke on innovatiivinen . Uusi
hakija.
030-2008 Lempäälän kylähanke, Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry.Diaari7.5.2008.
Kyläsuunnitelmien päivityksiä.
031-2008 Tangonsyöttölaite, Sorvaamo Kettula AY, Lempäälä. Diaari 19.5.2008
Yrityshanke. Hanke peruttiin ennen päätöstä. Hakija koki mielestään tukeen nähden kohtuuttomasti byrokratiaa edellisen hankkeen kohdalla.
Edellisessä hankkeessa yritykselle hankittiin CNC-sorvi ja siinä oli yksi lasku.
033-2008 Green Karting Park Service, Tampereen Seudun FK-ratayhdistys ry, Kangasala. Diaari 6.6.2008.
Hankkeessa viimeistellään edellisellä ohjelmakaudella aloitettua rata-aluetta hankkimalla varastokontti yhdistyksen käyttöön. Hanke
kohdistuu välillisesti aluetta käyttäviin nuoriin ja heidän perheisiinsä.
035-2008 2008/ Keittiö Kuntoon, Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys ry, Ylöjärvi. Diaari 8.8.2008.
Hankkeen toteuttaja on Kantrin uudelta toiminta-alueelta Viljakkalasta joka liitettiin Ylöjärven kaupunkiin. Viljakkalan yhdistykset ovat
perustaneet yhteisen yhdistyksen joka on saanut ostaa Ylöjärven kaupungilta Seurojentalon. Talo on osittain käyttökiellossa ja hankkeen
avulla pyritään saamaan se toimivaksi. Hankkeessa on innokkaita talkoolaisia ja se on organisoitu hyvin. Hakija saisi kunnalta lainaa mikäli
saisi päätöksen hankkeestaan. Hankkeen rahat alkavat olla vähissä. Hanke on yhteisöllinen ja sitä varten on perustettu uusi arjen turvaverkko.
Uusi hakija.
036-2008 ILVA, Siivikkalan Omakotiyhdistys ry, Ylöjärvi. Diaari 14.8.2008.
Hankkeessa tehdään kahden järven hoitosuunnitelma. Hanke on ympäristövastuinen. Hakija on uusi.
038-2008 Aloitusmarkkinointi ja koulutus, Buuzer Mari Stenvall, Kangasala. Diaari 29.10.2008.
Yrityshanke jonka hakija on aivan uusi naisyrittäjä. Yritysidea on eläinkoulutus. Hanke on innovatiivinen, synnyttää uuden yrityksen ja
uuden työpaikan. Hanke tuottaa uuden palvelun alueelleen. Uusi hakija.
040-2008 Tampereen Aitoniemen kylän Vääräjärven keskiveden pinnan korkeuden ja padon suunnitelma, Vääräjärvi-yhdistys ry,
Tampere. Diaari 24.11.2008.
Hanke on ympäristövastuinen ja siinä tehdään suunnitelma, jota ilman järveä ei voi hoitaa. Uusi hakija.
041-2008 Tutkatalon liikuntapuisto, Kuljun kyläyhdistys ry, Lempäälä. Diaari 25.11.2008.
Kuljun kyläalueella Lempäälässä on paljon uutta asutusta. Tutkatalon liikuntapuistohanke on alueen ensimmäinen yhteisöllinen hanke.
Lempäälän kunta ei ole rakentamassa alueelle asukkaiden haluamaa jalkapallokenttää, joten asukkaiden on tartuttava itse toimeen.
Yhteisöllinen, synnyttää uutta paikallista sosiaalista pääomaa ja kulttuuria. Hanke voi olla uuden ”yhdessätekemisenkultuurin” alku alueen
asukkaille. Uusi hakija.
4H- liiton Voima hanke on erinomainen esimerkki uutta luovasta ajattelusta ja osaavasta, kokemusperäisestä tietämisestä.
Rantajätkien toimitila hanke Ylöjärvellä uskoo musiikin voimaan. Heillä on myös vankka kokemus osaamisestaan ja hyvä tahtotila.
Yrityshankkeista piskuinen Buuzerin eläikoulutushanke vaikuttaa riskin arvoiselta. Yrittäjä on tiedotusalan ammattilainen joten luulisi hänen
onnistuvan yrityksessään.
Kaikkein innovatiivisin yrityshanke on kuitenkin Suklaatila, jossa vanhasta navetasta tehdään suklaatehdas Ylöjärvelle. Osaamista ei puutu,
toinen osakas on myös tiedotusalan ammattilainen.
Yhteisöllisistä hankkeista voisi mainita aivan uudenlaisen hankkeen, nimittäin Verte oy:n hakeman Hyvinvointia ympäristöstä hankkeen.
Pitkäniemen alue on alueellamme tunnettu lähinnä psykiatrisista potilaistaan. Alueelle ollaan nyt tuomassa uusia toimintoja ja yksi niistä on
ns. vanhan palstaviljelyn palauttaminen ihmisten hyvin voinnin lähteeksi, siten esim koululaisille, nuorille, Pitkäniemen toipilaille tullaan
antamaan mahdollisuus tarttua tähän sata vuotta sitten keksittyyn ennalta ehkäisevään luonnon omaan parantamis ja ehkäisykeinoon.

Hankepuoltoja tehtiin kaikkiaan 517 978,44 (julkinen) edestä ja vastaavasti näihin yritystukiin ja
hankkeisiin on luvassa noin 458 278,50 € yksityistä rahoitusta.
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Puolletut hankkeet Kantrin ohjelman painopisteiden mukaan:
Ympäristövastuinen asuminen
Julkista rahaa 105 005,28 euroa, yksityistä rahoitusta 15946,40 euroa.
Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Julkista rahaa 307 806,86 euroa, yksityistä rahoitusta 295 551,90 euroa.
Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Julkista rahaa 105 185,30 euroa, yksityistä rahoitusta 146 780,20 euroa.

Puolletut hankkeet toimenpiteittäin:
413
Julkista rahaa 414 400,96 euroa, yksityistä rahaa 443615,30 euroa
421
Julkista rahaa 103596,48 euroa, yksityistä rahaa 14 663,20 euroa
Yritystukea
Julkista rahaa 38292,10euroa, yksityistä 138 639,40
Yhteisöille
Julkista rahaa 479 705,34, yksityistä rahaa 319 639,10 euroa

Kantrin tavoitteet ja mittarit.
Kantrin ohjelmalle on asetettu määrällisiä tavoitteita ja niille mittarit. Seuraavassa tavoitteet, mittarit ja
miltä lukemat tässä tilanteessa näyttävät.

A. Ympäristövastuinen asuminen
Tavoitteena on hankerahoituksella saavuttaa seuraavat tavoitteet ja mittarit:
Tavoite 1. Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäytön suunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien
myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Valmistumassa 4 omaehtoista maankäyttösunnitelmaa valittujen hankkeiden kautta.
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Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Valmistumassa 7 maisemanhoito- tai ympäristön hoitosopimusta valittujen hankkeiden kautta.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
Valmistumassa 10 ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa valittujen hankkeiden
kautta.

B. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Tavoite 2.
Voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä muista muutoksista huolimatta
alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat.
Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevinä.
Kansainvälisyys ja muiden kokemuksista oppiminen vakiintuu alueellamme ruohonjuuritason arjen toiminnaksi.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Valmistumassa 10 fyysistä kohtaamispaikkaa, 7 uutta yhteisöllistä toiminnan muotoa.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
Valmistumassa erilaisia verkostoja ja yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja yhteensä 10 neljässä seitsemästä
toimialueemme kunnista.
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Puolletuissa ja käynnistyneissä hankkeissa toteuttaja tai pääosa heistä on ollut yli 30 vuotiaita . Yhdessä
hankkeessa on hankkeen osa-aikainen työntekijä ollut alle 30 v.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Puolletuista 31 hankkeesta 14 on joko naisten vetämiä tai ohjaamia hankkeita . Kahden päättyneen
yrityshankkeen vetäjät olivat naisia.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 3 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Puolletuista hankkeista yksi tavoittelee ystävyyskylätoimintaa kunnan ystävyyskuntiin.

C. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Tavoite 3. Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin
paikallisten raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja
sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
Puolletuista hankkeista 3 on asettanut tavoitteekseen uuden yrityksen syntymisen .
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Puollettujen hankkeiden kautta on syntymässä 7 uutta työpaikkaa.
Toteuma vuoden 2008 lopussa eli Päättyneet hankkeet ovat ilmoittaneet syntyneen 3.75 työpaikkaa.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle.
Yksi yrityshanke on ilmoittanut löytävänsä hankkeen avulla jatkajan yritykselleen.
Päätöksen saaneita hankkeita vuoden 2008 lopussa oli kaikkiaan yhdeksän. Hankkeista kuusi päättyi
vuonna 2008.
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2. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja johtokunnan kokoonpano sekä henkilöstö
Säännöt
Vuosikokous 29.5.2007 hyväksyi Kantrin sääntöihin 4 § seuraavan lisäyksen : ” Johtokunnassa, sen
puheenjohtajana tai jäsenenä, voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi ( 6 ) vuotta.” ja Patentti- ja
rekisterihallitus hyväksyi lisäyksen 8.11.2007.
Vuonna 2008 vuosikokouksessa hyväksyttiin seuraava sääntömuutos 4 §: ” Yhdistyksen asioita hoitaa
johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti valitut puheenjohtaja sekä
enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokunnassa, sen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi
(6) vuotta. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen asukkaita, yhdistyksiä
ja yrittäjiä sekä paikallista julkista tahoa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna,
on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnalla on oikeus asettaa alaisuuteensa
toimikuntia ja työryhmiä.”
Sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2008.
Jäsenistö
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2008 lopussa kaikkiaan 458. Jäsenistä henkilöjäseniä oli 417; naisia oli
198, miehiä 219 ja nuoria 52, yhteisöjäseniä 40 ja kuntajäseniä 1. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden
aikana12 ja yhteisöjäseniä 2. Jäsenmaksuja ei peritty henkilöjäseniltä. Muiden jäsenmaksut olivat
seuraavat: yhteisöt ja yritykset 20 euroa, kuntajäsenet 50 euroa.
Johtokunnat
Lempäälän Ehtookodossa 29.5.2007 pidetyssä yleiskokouksessa valittiin johtokunta, joka vuonna 2008 toimi
ajanjaksolla 1.1.2008- 31.3.2008 Kantri ry:n johtokuntana.
Johtokunnassa olivat seuraavat henkilöt:
Mikko Rydman, Kangasala, yhdistysedustaja, puheenjohtaja

toimikausi 2.

Pirjo Kivelä, Pirkkala, kuntaedustaja
Tarja Mieskolainen, Ylöjärvi, kuntaedustaja
Hannu Tiensuu. Lempäälä, kuntaedustaja
Mira Ryömä, Vesilahti, kuntaedustaja

toimikausi 3.
toimikausi 1.
toimikausi 1.
toimikausi 1.

Antti Teivaala , Ylöjärvi, yhdistysedustaja, varapuheenjohtaja
Eero Halme, Vesilahti, yhdistysedustaja
Anna-Maija Perko, Kangasala, yhdistysedustaja
Tuula Kankaanpää, Nokia, yhdistysedustaja

toimikausi 2.
toimikausi 6.
toimikausi 5.
toimikausi 1.

Heli Mäkinen, Pirkkala, maaseudun yksittäinen asukas
Sanna Eklund, Ylöjärvi , maaseudun yksittäinen asukas
Vilja-Kukka Hanhilahti, Tampere, maaseudun yksittäinen asukas
Ari Karhu, Vesilahti, maaseudun yksittäinen asukas
Johtokunta kokoontui kaikkiaan kolme kertaa 15.1., 13.2. ja 3.3.

toimikausi 6.
toimikausi 2.
toimikausi 1.
toimikausi 1.
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Vuoden 2008 yleiskokous pidettiin Ahlmanilla Hallilantie 24, Tampereella 31.3.2008. Yleiskokous päätti valita
Kantrin johtokuntaan 10 jäsentä ja puheenjohtajan. Seuraavat henkilöt tulivat valituiksi:
Mikko Rydman, Kangasala, puheenjohtaja
toimikausi 3.
Pirjo Kivelä, Pirkkala, kuntaedustaja
Tarja Mieskolainen, Ylöjärvi, kuntaedustaja

toimikausi 4.
toimikausi 2.

Markku Männikkö, Vesilahti, kuntaedustaja
Hannu Tiensuu, Lempäälä, kuntaedustaja

toimikausi 1.
toimikausi 2.

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

toimikausi 3.
toimikausi 6.
toimikausi 2.

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

toimikausi 1.
toimikausi 3.
toimikausi 2.

Johtokunta kokoontui kaikkiaan viisi kertaa 16.4., 12.6., 20.8.,7.10. ja 2.12.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan
varahenkilöksi valittiin Eeva Palmolahti.
Toimihenkilöt
Kantri ry:n toiminnanjohtajana vuonna 2008 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti , KTM, Tampereelta.
Hän oli myös yhdistyksen sihteeri.
Toimintarahan hankeaktivaattorina 1.9.- 31.12. 2008 välisen ajan toimi Kantri ry:n vakituinen työntekijä Airi
Paananen Nokialta.

Yhdistyksen muut työntekijät
Johanna Hokka, töissä vanhassa Leader+ hallintohankkeessa ja yhdistyksellä.
Emilia Valkonen, töissä Nuorisosuunnitelma -hankkeessa.
Molempien työpanoksen rahoittajana oli myös Tampereen yliopisto .
Kantrin toimitilat
Joulukuussa 2007 tehtiin uusi vuokrasopimus tiloista Ahlmanin ammattiopiston alueella. Vuokrasopimus
astui voimaan 1.1.2008. Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere. Uusien tilojen avajaiset
pidettiin 21.1.2008. Vanhojen tilojen, Näsilinnankatu 48, vuokrasopimus oli voimassa helmikuun 2008
loppuun.
Jäsenyys muissa yhteisöissä
Kantri ry on jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja Elardissa.
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3. Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun
kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi
Kouluttautuminen uuteen ohjelmakauteen
Kantri ry:n työntekijät ja osa hallituksen jäsenistä on osallistunut ministeriön ja maaseutuviraston ja TEkeskuksen toimintaryhmille tarkoitettuihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin vuoden 2008 aikana.
Kantri ry teki opintomatkan Maseutuverkostoyksikköön ja Maviin Seinäjoelle sekä Poriin Karhuseudun
toimintaryhmään.
Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2008 on tehty:
”Viestinnän lähtökohtina ovat kysymykset: kenelle, mitä, miksi ja miten. Koska
kehittämissuunnitelmalla toteutettava toiminta koskee tavalla tai toisella kaikkia
Kantrin sidosryhmiä, niin myös viestinnän pitää tavoittaa niitä kaikkia.
” Koska tieto näistä asioista on tehtyjen selvitysten perusteella saavuttanut kohderyhmänsä monia eri
väyliä, ja näin voi otaksua tapahtuvan jatkossakin, niin tiedotusta pitää tehdä monen eri välineen
”työkalupakilla”:
Kantrin omat kotisivut www.kantriry.fi, joissa myös intranet
Kotisivut:
Kantrin kotisivujen päivittäminen ja uusien kotisivujen valmistuminen syksyllä 2007 mahdollisti
uudenlaisen tiedottamisen ja jäsenhankinnan. Kantrin uudet kotisivut löytyvät osoitteesta
www.kantriry.fi
Uusien kotisivujen Intra-sivujen kautta johtokunnan jäsenten keskinäinen yhteydenpito ja
keskustelufoorumi avasi mahdollisuuden arvioida rahoitusta hakevia hankkeita uudella tavalla.
Intra-sivut avautuivat 13.11.2007. Kantrin hallinnon kulut postitusten osalta ovat vähentyneet
huomattavasti sähköiseen viestintään siirryttäessä.
Kunnat ovat esittäneet vuosiraporttien osalta, että he käyvät katsomassa ne meidän kotisivuiltamme
niiden valmistuttua eikä heille tule lähettää enää paperisia versioita.
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja
muille sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2008 aikana. Jatkossa pyritään siirtymään osittain sähköiseen
tiedotteeseen, jolloin sen ilmestymistiheyttä voi lisätä. Samat tiedotteet ovat saatavissa myös kotisivuilla.
Oma esite:
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertova esite valmistui joulukuussa 2008.
Pirkanmaan toimintaryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotuslehti
Kyläkapula lehti julkaistiin 2 kertaa .
MMM:n ja Mavin tuottamaa aineistoa jaettiin kaikissa tilaisuuksissa vuoden aikana.
”Kunnittaiset hankeillat pidetään vähintään kerran vuodessa. Tämä pyritään järjestämään yhdessä ko.
kunnan tai jonkin muun käsiteltäviin aihepiireihin sopivan toimijan kanssa. Uusina mukaan tulevien
alueiden, Sahalahden ja Viljakkalan, toimijoille järjestettäviin tilaisuuksiin kiinnitetään
ohjelmakauden alussa erityistä”.
Kunnittaiset aktivointi ja tiedotustilaisuudet pidettiin seuraavasti: 7.1. Lempäälässä, 12.2. Pirkkalassa,
3.4. Nokialla, 9.5. Kangasalla, 20.5. Pirkkalassa, 19.11.Vesilahdella, 27.11.Kangasalan Sahalahdella.
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”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi
sähköpostilla heille tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntapalavereja 18.6.ja 2.12. Seutukunnan elinkeinoasiamiehet olivat koolla 11.1., seutuyhtymässä
vierailtiin 17.1.
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Ahlmanin oppilaitoksen opiskelijoita aktivoitiin kaikkiaan viisi kertaa tunnin mittaisena tilaisuutena ja
niihin osallistui kaikkiaan 60 nuorta opettajineen.
Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti. Kaikkiaan 19 kertaa käytiin
hanketta hakevien tai vastaavien luona. Lisäksi toimistolla vieraili 12 kertaa erilaisia ryhmiä, joita
opastettiin hanketoiminnassa.
Vahannan nuorisoseuran juhlissa 9.3. pidettiin Kantrin puheenvuoro. Nokian seudun ampujien kanssa
järjestettiin yhteinen lehdistötilaisuus 28.11, jossa kerrottiin mm. radalle kohdistuneista
ympäristöhankkeista.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
Vuonna 2008 Kantri käynnisti Nuorisosuunnitelma -hankkeen, josta enemmän tuonnempana tässä
raportissa.
”Kumppanuuksien ja hankeyhteistyön sekä hyvien käytäntöjen välittäminen alueen sisällä,
kansallisesti ja Euroopan unionin alueella.”
Maakunta taso
Pirkanmaan toimintaryhmien työtekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteispalavereihin. Mukana on
yleensä ollut myös Pirkanmaan kyläasiamies.
Kantri ry:n puheenjohtaja oli edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa.
Kantrin henkilökunta osallistui Pirkanmaan Liiton järjestämiin maaseudun kehittämistä käsitteleviin
tilaisuuksiin 26.5.2008 ja 26.9.2008, sekä Vastuuta ottava paikallisyhteisö – seminaariin 24.10.2008
Heiskalla.
Valtakunnan taso
Hankeaktivaattori oli edelleen Mavin alaisessa tiedotusta arvioivassa tiedotustyöryhmässä joka on
kokoontunut. Henkilökunta on osallistunut mm. Maaseutuverkostoyksikön 30.9 järjestämään
”Hallinnoinnista sisällön kehittämiseen” – leader - työn kehittämisseminaariin.
Kansainvälisellä tasolla
Kantri ry solmi suhteita mm. Latviaan, josta vieraili maaseudun kehittäjiä Tampereella, sekä Skotlantiin,
jossa kahden kaupunginläheisen maaseudun Leader-toimintaryhmän kanssa sovittiin aikomuksesta
kehittää konkreettista yhteistyötä.
Seminaarit ja koulutuksiin osallistuminen
10.1. Sopimuksellisuus seminaari, Jokioinen
30.1. Diaarikoulutus, Mavi, Helsinki.
15.2. WFA- tapaaminen, Pirkanmaan Liitto, Tampere
5.3. Asuinmaaseutu –seminaari, Kotiseutuliitto, Helsinki.
10.-11.4. Maaseutuverkostoyksikkön järjestämä koulutus, Nokia,
15.-16.4. KOKO- tilaisuus Tampere
6.5. Aluekehittäjäkoulutus, Tampereen Kesäyliopisto, Tampere
20.5. Mavin koulutus, Helsinki
4.-5.9. Aluekehittäjäkoulutus, Tampereen Kesäyliopisto, Tampere
26.9. Pirkanmaan Maaseutustrategia, Pirkanmaan Liitto, Tampere
30.9. Koulustus, Mavi, Tikkurila
2.10.Yrittäjyys seminaari, Hämeenlinnassa
24.10. Vastuuta ottava paikallisyhteisö- seminaari, Syty, Hämeenkyrö
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21.11. Hankintalaki koulutus webcastingin kautta, Mavi, Toimisto
24.11. Asumisen ja rakentamisen teematyöpaja Ilmankos- teematyöpaja Tampere,
26.-27.11. Leader parlamentti, Helsinki
10.12. Pirkanmaan Liiton seminaari
Muuna huomiona; 24.2.2008 tätä kirjoitettaessa Kantri juuri mainittiin kahdessa Ylen Tampereen radion
paikallisuutisessa. Toisessa jopa haastateltiin johtokuntamme puheenjohtajaa, joten ainakin jossain
määrin viestintämme on onnistunut ylittämään uutiskynnyksen.

4.

Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet

Vuoden 2008 maalis - toukokuussa Kantri ry:lle oli palkattuna harjoittelija yht.t.yo Johanna Hokka, joka
ansiokkaasti kirjoitti loppuraportin Leader+ ohjelmakaudesta ja haastatteli raporttia varten Leader+ hankkeiden toteuttajia sekä alueemme päättäjiä. Loppuraportti on luettavissa Kantrin kotisivuilla.
Johtokunta ja henkilöstö on toteuttanut toiminnan jatkuvaa arviointia ja siitä on mm. käyty laajoja
keskusteluja johtokunnan kokousten yhteydessä.

5. Analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2008
Vuotta 2008 kuvaa kiire, hallinnon päättämättömyys, sääntöjen tulkintaepävarmuus, odottelu, erilaisten
tarkastuslistojen täyttäminen, turha paperityö. Kahden ohjelmakauden samanaikainen toteuttaminen
työllisti Kantrin väkeä aina syyskuulle asti. Uuden ohjelmakauden päätösten hidas käsittely tuotti
”rahanmyyjille” uskottavuusongelmia. Rahaa myydään, mutta missään ei sitä näy. Valitettavasti hallinnon
järjestelmien osalta odotus ei ole vieläkään päättynyt. Tuntuma noin yleensä ottaen on, että
Maaseutuviraston mukaantulo hallintoon on aiheuttanut säännösten kiristymistä ja tarpeetonta
epäselvyyttä hallinnon vastuissa ja velvollisuuksissa.
Edellisen ohjelmakauden perintönä hankekassaa puretaan edelleen. Ohjelmakausien teennäinen
keskeyttäminen ei onneksi keskeytä hankehakijoita, ehkä hieman hidastaa. Kantrin hankkeiden hakijoissa
on runsaasti uusia toimijoita, jotka hakevat ensimmäistä kertaa Leader -rahoitusta. Aivan pieniä hankkeita
ei edes esitetä, niiden toteuttajat ovat menettäneet mahdollisuutensa tässä rahoitusmallissa. Varsinkin
ympäristö- ja kyläsuunnitteluhankkeissa on onneksi ymmärretty lähteä yhdessä hakemaan
hankerahoitusta. Toisin sanoen hankekoon pienimmän euromäärän korottaminen on pudottanut osan
hakijoista pois ja toiset on pakotettu yhteistyöhön. Suuri osa hankkeista kohdistuu nuorisoon, lapsiin sekä
perheisiin. Edelleen uskotaan, että esimerkiksi yhteisen fyysisen tekemisen kautta ennalta ehkäistään
syrjäytymistä - nuorten luisumista ulottamattomiin.
Kantri pyrkii ohjaamaan toimintaansa alueen tarpeiden mukaisesti. Koko viime vuoden ajan meiltä
tiedusteltiin järvienhoito- ja vesihuoltohankkeiden rahoituksista. Kantri järjestikin helmikuussa 2009
Jokamiehen vesiensuojelu – tapaaminen yhteistyössä Ympäristökeskuksen kanssa, jossa alan
asiantuntijoilta pääsi kysymään asioita suoraan, hankkeiden hakijat tapasivat toisensa ja uudet hakijat
pääsivät kuulemaan mitä kaikkia lupia yksinkertaisinkin toimenpide vaatii päästäkseen eteenpäin.
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6. Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla
vuonna 2008.
Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Leader-periaatteet ja maaseudun kehittäminen yleensäkin on jäänyt hallinnon ongelmien varjoon.
Maaseutuviraston ja laajemmin koko ohjelmakauden käynnistyminen ei ole onnistunut varmaan
kenenkään mielestä edes tyydyttävästi. Ainakin toimintaryhmän suunnalta tarkastellen viraston
alkuvaiheita ovat leimanneet viiveet, epävarmuus ja byrokratian aktiivinen kiristäminen. Erityisen
harmillista oli Maaseutuviraston kieltäytyminen toimintarahan ennakon maksamisesta vuoden 2008
toukokuussa, vaikka ennakon maksaminen 55 toimintaryhmälle olisi todellisuudessa onnistunut yhdeltä
pätevältä virkailijalta käden käänteessä, siinähän ei olisi tarvittu kuin summat, tilinumerot ja hyvää tahtoa.
Maaseutuviraston ilmoittama syy maksusta kieltäytymiseen olisi vaikuttanut humoristiselta, ellei asia olisi
ollut toimintaryhmien kannalta niin tärkeä. Viraston motiivi toimia niin kuin se asiassa toimi herättää
kysymyksiä, jopa ihmetystä.
Myös ministeriö saa katsoa peiliin. Sen pitäisi laadukkaalla ja ajoissa tehtävällä lainsäädännöllä sekä
viranomaisten toiminnan ohjaamisella ja valvonnalla edistää Suomen maaseudun kehittämistä.
Valitettavasti tulokset jättävät paljonkin toivomisen varaa. Byrokratiaa pitäisi pystyä vähentämään, mutta
tuntuu siltä, että sitä tulee koko ajan lisää. Positiivisena asiana täytyy kuitenkin mainita ministeriön
avoimuus maaseudun kehittämiseen liittyvien säädösten korjaamisessa ja niihin liittyvän palautteen
vastaanottamisessa.
Maaseutuverkostoyksikkö sen sijaan on onnistunut toiminnassaan varsin mukavasti. Yhteistyöhalukkuus
on ollut kiitettävää, ja tuloksiakin tullut. Miinuksena voi pitää hankkeiden ja toimintaryhmien kylttien
viipymistä yli vuoden vaihteen, vaikka kyseessä on varsin yksinkertainen ja selväpiirteinen asia.

7. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
Leader+ ohjelmakausi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kantri ry toteutti vuonna 2008 Leader + ohjelmakauden seisemättä
toteuttamisvuotta. Vuoden 2006 loppuun mennessä Kantri ry:ltä oli anottu rahoitusta kaikkiaan 288
hankkeeseen.
Kun vuonna 2006 loppumaksatuksen oli hakenut ja saanut 50 hanketta ja vuonna 2007 47 hanketta, haki
vuoden 2008 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana loppumaksatuksen 45 hanketta.
Kuntarahaa maksettiin hankkeille vielä vuonna 2008 runsaat 19 000 euroa ja koska jokainen maksatus
käsiteltiin Kantri ry:ssä ei Kantri ry:n käsittelemien maksatus- ja kuntarahahakemusten määrä siten
vähentynyt, vaikka ohjelmakauden viimeiset kuukaudet olivatkin meneillään, vaan nyt tehtiin puolessa
vuodessa vuoden työt. Viimeinen loppumaksatuksen puolto tehtiin 22.5.2008 kello 12:54.
Samaan aikaan kun 45 hanketta, joista 4 omaa hanketta haki loppumaksatusta, Kantrissa valmisteltiin
vuosiraporttia vuodesta 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle ja sen tuli olla valmiina 2.4.2008, ja
loppuraporttia ohjelmakaudesta 2000-2007 ja sen tuli olla MMM :ssä 13.6.2008. Kantri ry:n johtokunta
hyväksyi loppuraportin 12.6.2008 johtokunnan kokouksessa.
Koska kaikki hankkeet eivät olleet vielä kesäkuun 13. päivään saaneet loppumaksatuksiaan ja
valituslautakunnan päätöksiä, jouduttiin lokakuulla vielä täydentämään Kantri ry:n loppuraporttia.
Lopputulema on, että Leader+ ohjelmakaudella Kantri ry sitoi 192 hankkeeseen ja omiin
hallintohankkeisiinsa kaikkiaan 6 664 413,88 euroa, siitä julkisen rahoituksen osuus on 3 898 437,96
euroa. Julkisesta rahoituksesta eu -rahoitusta on 1 936 974,22 euroa valtion rahoitusta 1 164 839,00 euroa
ja kuntien rahoitusta 796 624,75 euroa. Yksityinen rahoitusosuus on 2 765 975,86 euroa.
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Katri ry:n loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Kantrin kotisivuilta osoitteesta www.kantriry.fi
.
Leader+hankkeiden hallintoa
rahoitettiin Leader + hallintohankkeella joka päättyi 31.3.2008.
TE- keskus tarkasti hankkeen 30.5.2008 ja se sai loppumaksatuksen. 13.6.2008.
Kolmen kuukauden ajan hankkeessa oli palkattuna Airi Paananen ja Johannna Hokka.
Koko ohjelmakaudesta tehtävä loppuraportti työllisti Kantri ry:n henkilöstöä vielä varsinaisen
hallintohankkeen jälkeenkin aina elokuun loppuun saakka. Leader+ ohjelmakauden arkistointi saatiin
tehtyä elokuun loppuun mennessä.
1.4.-31.8. välinen aika rahoitettiin säästyneillä ja vajaina päättyneiden hankkeiden kuntarahoilla
johtokunnan päätöksellä. Leader+ ohjelmakauden hankkeiden hallintoon ei saanut käyttää uuden
toimintarahan rahoitusta.
Kyläsuunnitelmat kyliin- hanke päättyi 31.12.2007 ja se sai loppumaksatuspäätöksen 29.4.2008. Hanke
toteutui suunnitelman mukaisesti.
OMSY-hanke eli omaehtoista maakäytön suunnittelua yhdessä- hanke päättyi vuoden 2007 lopussa.
Hanke sai loppumaksatuspäätöksen 18.4.2008. Maaseutuviraston valvontaosasto tarkasti
hankkeen16.6.2008. Tarkastuspöytäkirjasta on luettavissa seuraavat asiat hankkeen tarkastuksesta:
Hankkeen tarkastuksessa havaittiin merkittäviä puutteita jotka edellyttävät TE-keskuksen selvittävän
edellytykset maksetun tuen osittaiseen tai täydelliseen takaisinperintään sekä ryhtyvän tarvittaviin
jatkotoimenpiteisiin.
Hankkeen ohjelmanmukaisuudessa ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Tuensaajan tukikelpoisuudessa ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Tuensaajan osalta ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Hankkeen kirjanpidon osalta ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Hankkeen kustannusten ja menojen tukikelpoisuudessa ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Hankkeen seurannassa ja raportoinnissa ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.
Hankkeen julkisen rahoituksen osuus ei ole säädösten mukainen.
Suositus: TE-keskuksen tulee arvioida uudelleen hankkeen julkisen rahoituksen osuus ja ryhtyä
tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Kantri ry antoi vastineen 13.8.2008, jossa se totesi, että Pirkanmaan TEkeskus on tarkastanut hankkeen ja sillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Kantrin kanta oli, että
hanke on TE-Keskuksen tekemän päätöksen mukainen esiselvityshanke, joksi se on haettu.
29.9.2008 Pirkanmaan TE-Keskus teki päätöksen jossa se toteaa että se on tutkinut asian ja toteaa, että
asia ei anna aihetta enempiin jatkotoimenpiteisiin. Päätöstä tehtäessä on hyväksytty hankesuunnitelma,
jossa todetaan, että hanke on toimintaryhmän strateginen hanke. Tämän vuoksi hankkeelle on myönnetty
ohjeiden mukaisesti 100% rahoitus, koska ko. oppimista edistävä ja strateginen hanke on juridisesti
esiselvityshanke.
Kansainvälisen osiossakin tapahtui:
Consorcio Sierra Oestelle, joka on kv-hankeosion vetovastuussa, lähetettiin englanniksi käännetty
loppuraportti vielä kesällä 2008 hankkeen päättymisen jälkeen.
Vesihuoltoon yhteistyössä -hanke päättyi vuoden 2007 lopussa.
Hankkeen loppumaksatus haettiin 13.3.2008 ja se sai loppumaksatuspäätöksen 26.5.2008.
Johtokunnan päätöksellä hankkeeseen budjetoidulla ylimääräisellä kuntarahoituksella saatiin kaikki
suunnitellut toimenpiteet tehtyä.
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Nuorisosuunnitelma (Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007-13)
Kantri ry:n johtokunta päätti kokouksessaan 15.1.2008 hakea omasta kehyksestään Kantrin
Nuorisosuunnitelma –nimistä hanketta, jonka tavoitteena on: määrittää ja aikatauluttaa Kantrin nuorisoon
kohdistuvia toimia, edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä
kehittämiseen sekä antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja vastaavien
koostamiseen. Hankesuunnitelman muutos hyväksyttiin johtokunnassa 2.12.2008. Pirkanmaan TE-keskus
ei ole tehnyt vielä hankkeesta päätöstä.
Hankkeen palveluksessa oli kesällä kolmen kuukauden ajan Emilia Valkonen, joka suoritti Tampereen
yliopiston harjoitteluaan laatimalla hankkeeseen kuuluvan selvityksen. Kantri ry:n toiminta-alueen
nuorilta selvitettiin kyselyn ja haastatteluiden avulla halukkuutta kehittää omaa lähiympäristöään sekä
valmiutta ryhtyä omaehtoisiin hankkeisiin. Mukaan otettiin myös joidenkin kolmannen ja kuntasektorin
toimijoiden mielipiteitä. Tiivistetysti voidaan sanoa, että nuorissa on ideoita ja innokkuutta toimintaan,
mutta omaehtoisten hankkeiden syntyminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Nuoret tarvitsevat
mukaan aikuisen, joka kantaa vastuun toiminnasta ja jolta voi kysyä neuvoa. He ovat innokkaita
toteuttamaan ja valmiita sitoutumaan mielekkäiksi kokemiinsa projekteihin, joskin melko lyhyellä
tähtäimellä. Projektit saisivat kestää korkeintaan joitakin kuukausia, mutta niissä pitäisi olla jokin selkeä
tulos. Linkki selvitykseen: http://www.kantriry.fi/doc/TANSSIA_JA_TAHTIPUIKKOJA.pdf

Yhdistys
Kantri ry:n vuosikokous pidettiin 31.3.2008 Ahlmanilla. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle
kuuluvat asiat. Kokoukseen saapuneelle jäsenistölle esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Kokousväki myönsi johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
vastuuvapauden tilikaudesta 2007.
Kantri ry:n puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Mikko Rydman Kangasalta. Johtokuntaan päätettiin
valita kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Johtokunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten
välinen aika ja korkeintaan yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Johtokunnan kokoonpano on kuvattu raportin
kohdassa 2.
Kokousväki päätti korottaa jäsenmaksuja vuodelle 2008 seuraavasti:
Kunnat 50 euroa,
yhteisöt ja yritykset 20 euroa
henkilöjäsenet 0 euroa.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömuutos 4 § muuttamiseksi, muutos kuvattu tarkemmin
raportin kohdassa 2.

8. Näkymiä vuoden 2009 toimintaan
Merkittävin muutos vuodelle on taloudellisen tilan muuttuminen ylikuumenneesta taantumaksi yhdessä
hetkessä. Tämä voi vaikuttaa hanke- ja yritystuen hakijoihin useallakin tavalla. Osa vaikutuksista on
lisäksi vastakkaissuuntaisia, joten vain aika näyttää mihin suuntaan ”hankemarkkinat ” lopulta kehittyvät.
Yritystukien kysyntä voi laskea, sillä epävarmuuden vallitessa markkinoilla ja kysynnän ollessa monilla
aloilla heikko ei investointipäätöksiä uskalleta tehdä. Toisaalta yrityksen vähentävät työvoimaansa, joten
yrittäjiksi voisi tulla uusia ammattitaitoisia ihmisiä.
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Hanketukien osalta yleinen epävarmuus vähentänee myös kysyntää, sillä yhdistyksetkään eivät ole kovin
halukkaita ottamaan riskejä. Toisaalta investoinnit ainakin rakentamisen osalta ovat halventuneet, ja nyt
olisi oikea aika rakentaa.
Tulevaa hankerahan kysyntää alentaa myös ohjelmakauden hidas käynnistyminen ja siitä hakijoille
aiheutuneet ongelmat, jotka alkavat olemaan jo aika yleistä tietoa. Toivottavasti Kantrin alueella tähän
mennessä vallinnut ylikysyntä riittää, ettei kehystä jää käyttämättä.
Kantrin johtokunta on päättänyt, että se valitsee rahoitettavat Leader –hankkeet vuonna 2009 teemoittain.
Ympäristöhankkeet ja yhteisölliset investointihankkeet valitaan 17.3.2009 johtokunnan kokouksessa
niistä hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle 10.3.2009 mennessä ja seuraavan kerran
lokakuun kokouksessa. Nuoriso- ja kansainväliset hankkeet valitaan huhtikuun kokouksessa niistä
hakemuksista, jotka ovat saapunet Kantrin toimistolle 31.3.2009 mennessä ja seuraavan kerran
marraskuun kokouksessa. Muista teemoihin kuulumattomista hankehakemuksista johtokunta päättää
erikseen. Yritystuista päätösten teko on jatkuvaa.

Kari Kylkilahti

Kantri ry

