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Vuosiraportti vuodesta 2010 - ohjelmakausi 2007 – 2013
Yhteenveto
Uuden ohjelmakauden neljäs toteutusvuosi painottui edelleen yhteisöllisten hankkeiden osalta teemahakujen
ympärille. Ympäristö- ja yhteisöllisistä investointihankkeista järjestettiin vuoden 2010 aikana kaksi teemahakua.
Ensimmäinen hakuaika ajoittui maaliskuulle ja toinen lokakuulle. Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana
Kantriin leimattiin saapuneeksi 19 hakemusta. Saman aikana sai ELY-keskuksen päätöksen viisi hanketta.
Loppuvuoden aikana Kantriin leimattiin saapuneeksi 21 hakemusta ja samana aikana ELY–keskuksen päätöksen
sai 15 hakijaa. Kaikista hakemuksista teemahakuihin kuuluvia oli 24. Yritystukihakemuksia leimattiin saapuneeksi
kaikkiaan 5, mutta tukea puollettiin 7 hakijalle, koska kaksi hakemusta oli jätetty jo vuoden 2009 puolella. Kaikki
yrityshankkeet saivat myös ELY-keskuksen päätöksen varsin nopeassa aikataulussa. Nopeimmillaan hakija sai
päätöksen Kantrin puollon jälkeen 14 vuorokaudessa ja keskiarvoksi kaikkien yritystukien tukien kohdalla tuli 25
vrk.
Vuonna 2010 Kantriin saapui 40 Leader–tukihakemusta . Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa
johtokunnan kokouksissaan. Leader-rahoitusta puollettiin kaikkiaan 37 hakijalle, yksi hylättiin, yksi hakija perui
hakemuksensa ja neljä hakemusta jäi valmisteluun. Vuosi 2010 sai siis hakijat liikkeelle eikä epäröintiä ollut
havaittavissa, vaikka päätösten tekeminen ELY- keskuksessa hidastuikin niin, että vuoden alkupuoliskolla ei
kukaan saanut neljään kuukauteen päätöstä. Rahan kysyntä oli kiitettävää Kantrin alueella ja ylitti reilusti vuodelle
2010 varatun kehyksen. Johtokunnan v. 2008 ja 2009 tekemiä linjauksia rahoituksen jakamisesta jatkettiin myös
vuonna 2010, esimerkiksi investointihankkeiden julkisen tuen määränä pidettiin enintään 60 000 euroa hankkeelta.
Koko ohjelmakauden jatkunut vilkas Leader-rahoituksen kysyntä oli vuonna 2010 kaksinkertainen kehykseen
nähden. Hakijoista uusia toimijoita oli yli puolet. Tieto Leader- rahoituksen mahdollisuuksista on siis jälleen
levinnyt yhä laajemmalle ja tavoittanut alueemme asukkaita ja yhteisöjä.
Vuosina 2007-2010 Kantrin saamasta kehyksestä oli vuoden 2010 lopulla sidottu kaikki julkinen raha ja suurin
osan vuoden 2011 kehyksestä. Onneksi ryhmien rahoitus kehysten tarkistaminen osui Kantrin ohjelma-alueella
hyvään ajankohtaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2007-2013 määritetään, että koko
ohjelmakautta koskevia Leader-toimintaryhmien suuntaa-antavia rahoituskehyksiä tarkistetaan kahdesti, vuosien
2011 ja 2013 rahoitusta suunniteltaessa. Kantri esitti maa- ja metsätalousministeriölle rahoituskehyksensä
kasvattamista siten että julkinen rahoitus vuosille 2011-2012 olisi 700.000,00 euroa josta EU- ja valtion osuus olisi
560.000,00 euroa ja vuodelle 2013 julkiseksi rahoitukseksi 600 000,00 euroa ja siitä EU- ja valtion osuus olisi
480.000,00 euroa. Perusteluna kehyksen kasvattamiselle Kantri esitti rahoituksen hyvää kysyntää ja hyviä
hankkeita. Rahoituskehyksen lisäämisen ehtona esitettiin vastaavasti toimintarahan lisäämistä samassa suhteessa.
Ministeriölle esitetty rahoituskehyksen tarkistaminen oli kuntarahan osalta Kantrin kuntien kanssa tekemän
puitesopimuksen mukainen.
Maa- ja metsätalousministeriö esitti 5.11.2010 päivätyssä päätösesityksen Kantrin uudeksi suuntaa antavaksi
julkiseksi rahoituskehykseksi 4 297.700,00 euroa josta toimintarahan osuus on 711.800,00 (16,56 %)euroa.
Kantrille osoitettu uusi rahoituskehys olisi näin ollen Kantrin esityksen mukainen ja toisi 538475,00 euroa lisää
julkista rahaa kehykseemme. Korotus lisäisi toimintarahaa 91.540,00 euroa. Kantrin saama rahoitus nousisi
päätösesityksen mukaan 14,32 % alkuperäisestä. Keskimäärin Suomen ryhmien rahoitus nousisi 8 % per ryhmä.
Vuonna 2010 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
411
413
421
412

Hankkeet kpl
1
33
3
0

Julkinen rahoitus yht.
10613,71
1046883,60
71372,00
0

Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat omat kotisivut www.kantriry.fi, omat tiedotteet, vuoden hankkeen valinta,
teema-haut, oma esite, oma KaPiTaNo- hanke, Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen
Kyläkapulalehti, kuntakierrokset alueen kunnissa, Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkanmaan Liiton yhteinen
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tiedotusmatka Brysseliin EU- toimiston järjestämänä ja osallistuminen erilaisiin tapahtumiin puhujina, kouluttajina
ja osallistujina. Kaikkiaan eri tiedotustilaisuuksissa oli n. 2000 henkilöä. Yhteistyö seutukunnassa toimi.
Toimintaraha-toiminta- vuosi sujui suuremmitta hankaluuksitta, saamamme ennakko on toiminut hyvänä
puskurina.
KaPiTaNo -hanke
Pirkanmaan TE- Keskuksen rahoittama Kantrin KaPiTaNo-hanke , joka edesauttaa Nokian, Pirkkalan, Kangasalan
ja Tampereen kylien toimijoiden uudenlaista omaehtoista kehittämistyötä, kylien tarpeiden mukaisesti ohjautuen,
löysi tarvitsijansa kaikista kohde kunnista ja saattoi tarjota apuaan yhdistyksille räätälöidysti. Hankkeen kuluista
haettiin maksatusta 1.4.2009 - 28.2.2010 väliseltä ajalta 20.5 2010. Maaseutuvirasto tarkasti hankkeen tässä
yhteydessä eikä löytänyt siitä mitään huomautettavaa. Maksatuspäätös saatiin 27.9.2010.
Nuorisosuunnitelma hanke
Kantrin oma Nuorisosuunnitelma- hanke, jonka tavoitteena oli edistää nuorten osallistumista maaseudun ja
erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen sekä antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien
ohjelmien ja vastaavien koostamiseen, jatkui vuonna 2010 kesäkuun loppuun asti.
Johtokunta palkkasi hankkeeseen työntekijän, joka vuoden 2010 alkupuoliskolla selvitti alueemme kuntien nuorten
halukkuutta osallistua Kantrin johtokunnan alaisuuteen perustettavaan nuorisotoimikuntaan, joka voisi osallistua
nuorisoon kohdistuvien hankkeiden arviointiin ja uuden ohjelmakauden ohjelman työstämiseen tai jopa Kantrin
”Nuorten Ykkösmaaseudun kehittämisohjelman” aikaan saattamiseen.
Tavoitteena oli saada jokaisesta Kantrin kunnasta edustaja. Halukkaat osallistujat löytyivät Pirkkalasta,
Tampereelta, Kangasalta, Ylöjärveltä ja Lempäälästä ja he kokoontuivat vuoden 2010 aikana kerran. Hanke on
päättynyt ja siitä saatiin loppumaksatuspäätös 20.12.2010, maksatusta oli haettu 3.6.2010.
Yhdistyksen muu toiminta
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 475. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 434; naisia 208,
miehiä 226 ja nuoria 40, yhteisöjäseniä 41, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 7 ja
uusia yhteisöjä kaksi. Jäsenmäärä nousi lievästi.
Vuosikokous 6.5.2010 valitsi vuoden 2009 hankkeeksi Ylämäen nuorisoseuran ”Yhteisöturvaa nuorille” –
hankkeen.

Kantrin rahoitus vuonna 2010 jaettuna Kantrin ohjelman painopisteisiin
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Kantri ry:n vuosiraportti

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 2010.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla.
Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on
kolmentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin kolmesataayhdeksänkymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2010 Kantri ry toteutti tarkoitustaan panemalla täytäntöön 6.11.2007 maa- ja metsätalousministeriön
kanssa allekirjoittamaansa sopimusta, ohjelmallaan ” Ykkösmaaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013,
Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana .” Kantrin asema yhtenä maaseudun kehittäjänä Tampereen
seutukunnassa on vahvistunut ja vakiintunut. Rahoituksen kysyntä on ylittänyt Kantrin vuosittaisen tarjonnan.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2010 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. Hyvin on toiminut myös KaPiTaNo – hanke, johon palkattu kyläasiamies on toiminut monella
eri kylällä ja hänelle on annettu mahdollisuus auttaa yhdistyksiä hyvin erilaisissa asioissa, nimenomaan tarpeensa
tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen. Kantrin alueella toimii maakunnallisen
kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai vastaavaa, joista Kantrin palkkaama kyläasiamies toimii lähinnä
Kangasalan, Pirkkalan, Tampereen ja Nokian alueella. Ylöjärvellä toimii aivan oma kyläsihteeri, joka on aloittanut
työnsä vasta 2010 alusta. Vesilahden ja Lempäälän alueella on toiminut oma kyläluotsinsa Kyläverkkohankkeen
tavoitteiden mukaisesti jo vuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2010 aikana tämä toiminta siirtyi Tredean hallinnoimaan
uuteen hankkeeseen.

B.

Toteutus

Kantri ry on tavoitteidensa toteuttamiseksi toiminut paikallisena Leader- toimintaryhmänä. Leadertoiminta on rahoitettu Kantri ry:n toimintaraha- hankkeella.

Toimintarahatoiminta-raportti
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 10.10.2008, hakemus jätettiin syyskuussa 2007. Vuonna 2010 Kantri ry haki
muutosta toimintarahan toteuttamiseen sekä kustannusten kohdistumiseen että toteuttamisaikaan. Hankkeelle
haettiin lisää toteuttamisaikaa vuoden 2011 loppuun asti. Päätös muutoshakemukseen saatiin 22.12.2010.
Haimme vuonna 2010 kaksi maksatusta; ensimmäinen maksatus haettiin 19.5. vuoden 2009 kuluista ajanjaksolta
1.9.-31.12. ja siitä saatiin päätös kahdessa kuukaudessa eli 29.7. ja toinen maksatushakemus haettiin marraskuussa
ja se koski vuoden 2010 alkukuukausia eli ajanjaksolta 1.1.-31.8. , päätöstä ei ole vielä tullut.
Toimintarahan suhteen pääsimme vihdoinkin tilanteeseen, jossa saatoimme toimia ns. normaalirytmillä.
Tomintarahalle hakemamme ennakko voidaan Maaseutuviraston mukaan hakea maksatukseen kerralla eikä sen
osittainen vähentäminen käy, niinpä viimeiseen maksatuksen tulee olla 30 % avustuksen määrästä eli
kolmivuotisessa hankkeessa se tarkoittaa yhden kokonaisen vuoden kuluja. Kantrin kohdalla se tarkoittaa, että
kulut, jotka ovat syntyneet 1.9. 2010 jälkeen aina hankkeen loppuun asti, voidaan hakea maksatukseen vasta
vuoden 2011 syksyllä kun hanke on päättynyt. Päätös tullee vasta vuoden 2012 kevättalvella.

1. Toteuttajan nimi:

Kantri ry

2. Toimintarahan nimi ja numero; Kantri ry:n toimintaraha; N:ro 1850
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3. Yhteenveto toiminnasta
Kantri ry on toiminut vuonna 2010 Maa- ja metsätalousministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti
toimivaltaisena toimintaryhmän Tampereen seutukunnassa ja pannut täytäntöön ohjelmaansa Ykkösmaaseudun
kehittämisohjelma vv. 2007-2013: Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta kaukana”. Ryhmä on puoltanut vuoden
2010 kehyksensä kokonaan.
Toimintarahan osalta Kantri ry sai vuonna 2010 yhden maksatuksen vuoden 2009 loppuvuoden kuluista.
Toimintarahan osalta tilanne oli hyvä. Kuntarahoitus oli etupainotteinen ja sen Kantri sai käyttöönsä vuoden 2010
maaliskuussa.

4. Raportti
Maa- ja metsätalousministeriön valitsemana toimivaltaisena toimintaryhmänä Kantri ry on sopimuksen mukaisesti
järjestänyt taloutensa ja hallintonsa niin, että se on voinut toimia Leader -kauden sopimuksen mukaisesti ja
- on tiedottanut alueensa asukkaille usean eri kanavan kautta mahdollisuudesta saada hankkeilleen Leader rahoitusta
- avustanut hankkeita suunnittelevia ja hankehakijoita hakemus- ja maksatusvaiheissa
- toiminut viranomaisena hankkeita vastaanottaessaan; leimannut ja diarisoinut hakemukset ja niihin liittyvät
liitteet
- käsitellyt sille tulleet hankehakemukset kolmikannan mukaisessa johtokunnassaan ja antanut niistä
lausuntonsa tarkistuslistoineen
- toimittanut saamiensa hakemuksien alkuperäiset paperit johtokuntakäsittelyn jälkeen Pirkanmaan ELYkeskukseen
- toiminut yhteistyössä alueensa asukkaiden, kuntien, seutukunnan, maakunnan ja koko Suomen muiden
maaseudunkehittäjien kanssa monin eri tavoin
- aloittanut kansainvälisten ja alueiden välisten suhteiden solmimisen
Kaikissa toimissaan Kantri ry on pyrkinyt toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti, ja noudattamaan hyvää
yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa.

4.1. Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n tavoitteena on parantaa asukkaidensa henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin myös vuonna 2010. Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen
toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on kolmentoista toimintavuotensa aikana rahoittanut
noin kolmesataayhdeksänkymmentä maaseudun kehittämishanketta.
Vuonna 2010 Kantri ry toteutti tarkoitustaan panemalla täytäntöön ”Ykkösmaaseudun kehittämisohjelma vuosille
2007 - 2013, Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana”. Kantrin asema yhtenä maaseudun kehittäjänä
Tampereen seutukunnassa on vakiintunut. Rahoituksen kysyntä on ollut niin vilkasta että vuosittainen tarjonta ei
ole riittänyt. Yli 60 % kehittämissuunnitelman toteuttajista on uusia toimijoita.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2010 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti
ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen sekä verkostoitumiseen maaseudun ja
kaupungin vuorovaikutuksessa. Kantri ry kokee onnistuneensa viranomaistoiminnan hitaudesta huolimatta.
Rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin yli odotusten.
i. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa toiminta on
Kantri ry on yhtenä Suomen 55 toimintaryhmästä toteuttamassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tavoitteita omalla ohjelmallaan täydentäen Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa.
ii. Kantrin toimintarahan tavoitteet
Kantri ry:n toimintarahan avulla pannaan täytäntöön eli toteutetaan Kantri ry:n Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelma vv. 2007-2013 Asukkaan maaseutu: ” Lähellä mutta kaukana.”
Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan kolme tavoitetta:

6/11
A. Ympäristövastuinen asuminen
Tavoite1. : ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien
myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
B. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Tavoite2.: voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä muista muutoksista
huolimatta alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat.
Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevinä. Kansainvälisyys ja muiden
kokemuksesta oppiminen vakiintuu alueellamme ruohonjuuritason toiminnaksi.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
C. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 40 uutta yritystä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle.

4.2. Toteutus
Toimenpiteet
Toimisto
Kantrin toimisto on Ahlmanin ammattiopiston tiloissa osoitteessa Hallilantie 24, oppilaitoksen päärakennuksessa..
Kantrilla on ollut käytössään kolme huonetta ja erillinen arkisto. Vuonna 2010 tiloista oli toimintarahahankkeen
käytössä kaksi kolmannesta.
Kantri ry:n toimisto oli vuonna 2010 auki seuraavasti: tiistaista perjantaihin klo 8.30-11.00 ja 12.00-16.00.
Kesälomakaudella toimisto oli avoinna tiistaista torstaisin saman aikataulun mukaisesti. Toimiston henkilökunnan
ollessa poissa ovi pielessä oleva postilaatikko toimi hankehakemusten vastaanottopisteenä. Kesäloman ajan Kantrin
posti kirjattiin saapuneeksi (saapumispäivän merkintä) Kantrin KaPiTaNo hankkeen työntekijän kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen nojalla.
Vuonna 2010 Kantriin saapui 41 Leader – tukihakemusta.
Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan hakemuksia ja puolsi 37 hanketta rahoitettavaksi kehyksestään.
Vuosittainen kehys sidottiin kokonaan. Koko ohjelmakauden keskimääräisen laskennallisen kehyksen mukaan
arvioituna ohjelman toimeenpano Kantrin alueella on edennyt kiitettävästi. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on
myös syventynyt ja tästä näkökulmasta katsottuna ohjelmakausi etenee erinomaisesti.
Valtakunnalliset hankkeet
Kantri ry päätti vuonna 2009 osallistua valtakunnalliseen Leader- toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 20102011 –hankkeeseen. Hankkeen toteuttaja on Suomen Kylätoiminta ry. Hanke sai päätöksen 2.6.2010. Kantri ry
siirsi hankkeen käyttöön kaikkiaan 2600,00 euroa julkista rahaa vuoden 2010 alueidenvälisen rahoituksen
kehyksestään.
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Alueidenvälisiin hankkeisiin koko ohjelmakaudelle 2007 -2013 varatusta julkisesta rahoituksesta 319 525 euroa
on jo nyt, ohjelmakauden neljäntenä vuotena, sidottu 88,6 % eli 283 277,80 euroa.
Kantrin alueiden välisistä kymmenestä hankkeesta kuusi on Kantrin kehyksessä ja ohjauksessa. Alueiden välisissä
hankkeissa on yhteistyötä tehty kaikkien Suomen toimintaryhmien kanssa koskien Syty ry:n hanketta, sen lisäksi
Kantri ry:llä on yhteisiä hankkeita Joutsenten Reitti ry:n, Jokivarsikumppanit ry:n, Liiveri ry:n, Pyhäjärviseutu ry:n,
PoKo ry:n, Pirkan Helmi ry:n ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kanssa. Yhteisesti rahoitetuista hankkeista neljä
on jo päättynyt ja saanut loppumaksatuksenkin. Ilman päätöstä on vielä neljä hanketta, joista kolme odottaa
päätöstä ELY -keskuksessa.

Vuonna 2010 ELY- keskus teki päätöksiä Kantrin puoltamille hankkeille seuraavasti:
Vuonna 2008 puolletuista hankkeista viimeinen sai päätöksen vuonna 2010 elokuussa. Päätöksen saamista
hankaloitti hankkeessa rakennettavasta jalkapallokentän poikkeusluvasta tehty valitus. Päätöksen saaminen siitä,
että Hämeenlinnan hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta kesti 11 kuukautta.
Vuonna 2009 puolletuista hankkeista 8 sai päätöksen ja vuonna 2010 puolletuista 11, joista yritystukihakemuksia
oli seitsemän. Päätöstä odotti vuoden vaihteessa 28 Kantrin puoltamaa hanketta, joista ELY-keskuksessa odotti 19
ja 9 Kantrissa. 28:sta vireillä olevasta hakemuksesta yritystukihakemuksia on yksi ja sekin on yritysryhmän
kehittämishanke. Yritysryhmän kehittämishanke hankemuotona teettää töitä hakijallaan, riippuen osallistujien
määrästä, jopa 20 kertaa enemmän verrattuna tavalliseen yritystukihakemukseen.
Hakijoita on hämmästyttänyt ja lisätyöllistänyt ELY- keskuksen rakennustarkastajan investointihankkeisiin liittyvät
runsaat täydennyspyynnöt, jotka eivät ainakaan kaikilta osin perustu virallisen hankehakemuksen liiteluetteloon tai
hakuohjeisiin. Hän on esimerkiksi pyytänyt hakijoita toimittamaan leimatut rakennuspiirustukset kahtena
kappaleena hankkeen kustannusten arvioimiseksi, vaikka ohjeissa puhutaan vain piirustuksista ilman leimaa ja
kopiointia. Tämä on aiheuttanut hakijoille osin huomattaviakin lisäkustannuksia. Myös rakennuskustannusten
arviointiprosessi ja tarkastajan antamissaan lausunnoissa esittämä kustannustaso on herättänyt vilkasta keskustelua.
Päätösten saaneiden hankkeiden tilanne:
Kaikki yhdeksän vuonna 2008 päätöksen saanutta hankkeet ovat päättyneet. Vuonna 2009 päätöksen saaneista 27
hankkeesta käynnissä oli vuoden lopussa 7 hanketta ja 20 oli päättynyt. Vuonna 2010 päätöksen saaneista 20
hankkeesta kaksi on päättynyt ja 18 edelleen käynnissä.
Kantri ry:n johtokunnan päätöksen mukaisesti kaikille päätöksen saaneille hankkeille maksettiin hakemuksesta
kuntarahan ennakkona 80 % päätöksen kuntarahamäärästä. Moni hakijoista onkin todennut kuntarahan ennakon
saamisen hankkeen etenemistä tukevaksi ja päätöksen uskottavuutta vahvistavaksi toimenpiteeksi. Vasta rahaa
saatuaan hakijat uskovat järjestelmän toimivuuteen. Edelleen aivan liian pitkät päätösten odotusajat ja maksatusten
käsittelyajat heikentävät järjestelmän uskottavuutta.
Positiivisena poikkeuksena on yritystukihakemusten ripeä käsittely ELY-keskuksessa.
Maksatukset:
Vuonna 2010 tukien maksatuksia haettiin 29 hakemuksella. ELy-keskus teki maksatuspäätöksen 13 hakemukseen.
Tukien maksamisen hakeminen teettää edelleen tuensaajilla runsaasti töitä. Maksatuksen todentaminen kopioimalla
kaikki kuitit, niiden liitteet, tiliotteet, kirjanpito, kirjanpitäjien varmennukset, hakijoiden varmennukset,
vakuutustodistukset, valvojien varmennukset, ohjausryhmien asiantuntijalausunnot, tilintarkastuslausunnot,
hankkeeseen kuuluvien vastikkeettomien suoritusten monenkertaiset varmennukset, paikan päällä tehtävät
tarkastukset, rasittavat kaikkia hankkeita pienimmästä suurimpaan edelleen suunnattomasti. Puhumattakaan siitä
mitä kaikkea hakijan tulisi osata hanketta toteuttaessaan; hankkia etukäteen väliaikaisrahoitus koko ajaksi, tehdä
muutoshakemukset ajoissa, vuosiraportit vuosittain, indikaattorit, maksatusajat; vuosittain päätöksestä,
hintavertailut, kilpailutukset, työpaikkojen auki laittaminen, ohjausryhmän päätökset ennen muutoksia.
Hankkeen toteuttajalle ei voi kerralla kertoa kaikkea mitä hankkeessa pitää muistaa. Voi ainoastaan sanoa että
hanke tulee toteuttaa sellaisena kuin sen on hakenut ja päätöksen mukaan.
Hakija on tavallaan hakemusta tehdessään suostunut kaikkeen edellä mainittuun, mikäli hankepäätös tulee
suhteellisen lyhyessä ajassa. Kuitenkin, jos hankepäätöksen saaminen venyy yli esimerkiksi yli vuoden, eikä
hankkeen toteuttaja uskalla aloittaa hankettaan ennen päätöstä, hankkeen vihdoin saadessa päätöksen on prosessin
läpikäynti vaatinut hakijalta suunnitelmien ja hakemusten päivittämistä, rekisteritietojen korjaamista, hankeajan
muuttamista ja usein myös uusien vastuuhenkilöiden sitouttamista. Tämä siis valtaosin ylimääräistä työtä. Suuri osa
niistä hakijoista, jotka toteuttavat hankkeen omalla riskillään Kantrin puollon jälkeen, hakee vain yhden
maksatuksen, koska hanke on jo päättynyt, kun päätös saadaan.
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Kantriin saapuneet hankehakemukset 1.1. - 31.12.2010
Hankkeita leimattiin sisään kahdeksana kuukautena. Sisään leimatuista 41 hakemuksesta yritystukihakemuksia oli
kuusi ja yleishyödyllisiä 35. Hakijoista yksi veti hakemuksensa pois ennen johtokunnan käsittelyä ja yksi hylättiin.
Hakijoista ns. uusia hakijoita oli 22. Hankkeiden hakijoista yhdistyksiä oli 28, osakaskuntia 2,hoitokuntia 1,
säätiöitä 2, osakeyhtiöitä 7, ja toiminimiä 1. Johtokunta käsitteli 43 hanke- ja yritystukihakemusta kokouksissaan
vuonna 2010, puolsi rahoitusta 37 hakijalle ja hylkäsi yhden hakemusta. Neljä hankkeista oli tullut vireille vuoden
2009 puolella.

Kantri ry on vastaanottanut ja diarisoinut seuraavat hankehakemukset vuonna 2010
Kpl

N:ro Hankkeen nimi
Ylöjärven matkailuyrittäjien yhteistyö, tuotekehittämisja markkinointihanke: Vihreä Sydän –Green Heart

0682010
0692010
0702010
0712010
0722010
0732010
0742010
0752010
0762010

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0772010
0782010
0792010
0802010
0812010
0822010
0832010
0842010
0852010
0862010
0872010

1
1
1
1
1
1

0882010
0892010
0902010
0912010
0922010

Hakija

Kunta

Vireille

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Ylöjärvi

15.2.10

Särkimajan sauna

Länsi-Vesilahden Urheilijat ry

Vesilahti

25.2.10

Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen

Kangasalan Matkailurengas ry

Kangasala

26.2.10

Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen

Kangasalan Matkailurengas ry

Kangasala

26.2.10

Tottijärven monitoimipuisto

Tottijärvi-Seura ry

Nokia

1.3.10

Joukolla Jukolaan

Tottijärven Maa- ja kotitalousseura ru

Nokia

1.3.10

Iso-Kyynäröjärven kunnostushanke

Maailmannapa ry

Lempäälä

1.3.10

Birgitan teatterin huoltorakennushanke
Pajulahden –Tottijärvenkylän yhteisen maa-alueen
kehittämissuunnitelma

Pyhän Birgitan teatteriyhdistys ry
Pajulahden-Tottijärven yhteisen maaalueen osakaskunta

Lempäälä

1.3.10

Nokia

1.3.10

Silvanetti- metsät nettiin
Jatkuvan luonnonvara-alan aikuiskoulutusmallinen
rakentamisen esiselvitys

Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry

Viljakkala

18.2.10

Seutu

31.3.10

Tampere

6.4.10

Nokia

6.4.10

Ahlmanin koulun säätiö

Lammastalouden täydennyskoulutus, Pisnestä lampaasta Ahlmanin koulun säätiö
Nokian Rc--puisto

Pirkanmaan RC-Autoilijat ry

Kylien yhteinen huomen

Tredea

Tampere

6.4.10

Saunan ostaminen ja saneeramminen

Viljakkalan Vapaaehtoinen palokunta ry

Ylöjärvi

7.4.10

Navettaan ja kävelylle
Sähkösuunnittelutoiminnan edellyttämät
alkuinvestoinnit

Siuro-Seura ry

Nokia

19.4.10

Ylöjärvi

22.4.10

RaNtala-projekti

Rasti- Nokia ry

Nokia

1.6.10

2010/ Seurojentalo paremmaksi

Viljakkalan Seurojentalo yhdistys ry

Ylöjärvi

10.6.10

Komposiittituotantoyksikön investointihanke

Outdoor Aton Finland oy

Kangasala

23.6.10

Kahvilan liiketilan hankinta ja peruskunnostus

Cafento oy

Kangasala

8.7.10

Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön

Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi Ry

Monikanavaisen Maaseutumedian perustaminen

Media Pirkanmaa Oy

Totin Erän Monitoimikeskus

Totin Erä ry

Metsästysmajan/kylätalon saneeraus

Nisu-Väinän Metsästäjät ry

Koukkujärven lumetusalueen investointihanke
Pinsiön alueen keskitetyn jäteveden selvityshanke

Pirkan Suunnittelu Oy

Hämeenkyrö
Ylöjärvi

7.9.10

Nokia

9.9.10

Ylöjärvi

29.9.10

Kankaantaan Kisa ry

Nokia

29.9.10

Pinsiö-Seura ry

Nokia

30.9.10
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0932010
0942010
0952010
0962010
0972010
0982010
0992010
01002010
01012010
01022010
01032010
01042010

1
1

01052010

Toivolan korjaus ja laajennus

Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry

Ylöjärvi

30.9.10

Narvan talon maalämpö

Tähti Nuorisoseura ry

Vesilahti

30.9.10

Talous ylös-ravinteet alas

MTK Vesilahti ry

Vesilahti

30.9.10

Monitoimiradan viimeistelyhanke

Nokian Pyry ry

Nokia

30.9.10

Monitoimirata-alueen kehittämishanke

Nokian Pyry ry

Nokia

30.9.10

Lähilämpö Teiskossa

Ekokumppanit Oy

Tampere

30.9.10

Kupintien valot

Kupin yksityistien tiekunta

Tampere

30.9.10

Iso Kausjärven kunnostussuunnitelma

Ahtialan osakaskunta

Lempäälä

30.9.10

Ensimmäinen työntekijä /laiteinv.
Koneteknillisiä palveluita tarjoavan yrityksen
alkuinvestoinnit

Arin kalatuote

Ylöjärvi

2.11.10

Nokia

5.11.10

TARA

MTK Vesilahti ry

Vesilahti

22.11.10

Kesäteatterin luonnonympäristö

Rämsöön kyläkerho ry

Vesilahti

22.11.10

Kantrin kylähanke
Live-pullistus -Nuorison musiikkiharrastuksen
kehityshanke

Kantri ry

Tampere

2.12.10

Rantajätkät ry

Ylöjärvi

14.12.10

TERON ASSEMBLY OY

41

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

1.Ympäristövastuinen asuminen
074-2010 Iso-Kyynäröjärven kunnostussuunnitelma 322; Tavoite 1 ja 2, MittariT1; 2
Yleishyödyllinen kehittämishanke; Tavoitteena on laatia Lempäälässä sijaitsevalla Iso-Kyynäröjärvelle hoito- ja
kunnostussuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Maailmannapa ry, Lempäälä.
080-2010 Kylien yhteinen huomen; 322; Tavoite1 ja 2 , Mittari T2; 1ja 4
Yleishyödyllinen kehittämishanke; Tavoitteena on Lempäälän ja Vesilahden alueiden yhteisöjen kehittäminen
kyläsihteerin toimesta.
Hankkeen toteuttaja on Tredea Oy, Tampere.
092-2010 Pinsiön alueen keskitetyn jäteveden selvityshanke 321 Tavoite 1, Mittari T1; 3
Yleishyödyllinen alueidenvälinen kehittämishanke; Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet keskitettyyn jätevesien
käsittelyyn Pinsiössä, tavoitteena perustaa jätevesiosuuskunta tai useita. 30% alueesta sijaitsee Joutsenten Reitti
ry:n ja 70% Kantri ry:n alueella.
Hankkeen hakija Pinsiö-Seura ry, Nokia.
098-2010 Lähilämpö Teiskossa; Tavoite 1; Mittari T1;3
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden käyttöä
lämmitykseen Teiskossa.
Hankkeen hakija Ekokumppanit Oy, Tampere
0100-2010Iso-Kausjärven kunnostussuunnitelma; 322; Tavoite 1 ; Mittari T1; 3
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Suunnitteluhankkeen avulla saadaan Iso-Kausjärvelle pätevän suunnittelijan
laatima kunnostussuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Ahtialan osakaskunta, Lempäälä
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0104-2010 Kesäteatterin luonnonympäristö; 323; Tavoite1; Mittari T1; 2
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on tehdä Rämsöön kesäteatterin ja sitä ympäröivän alueen
yleissuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Rämsöön kyläkerho ry; Vesilahti.

Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat 22 hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä :

2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
069-2010 Särkimajan sauna;322; Tavoite 1 ja 2, Mittari T2;1
Yleishyödyllinen investointi. Tavoitteena on peruskorjata yhdistyksen omistama Särkimajan sauna.
Hakkeen toteuttaja on Länsi-Vesilahden Urheilijat ry, Vesilahti.
070-2010 Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen , investointi; 313
Tavoite 2 ja 3, Mittari T2; 4
Yleishyödyllinen investointi. Hankkeen tavoitteen on lisätä Keisarinharjun tunnettuutta ja vetovoimaa sekä
parantaa harjun ulkoilureittien käyttöä.
Hankkeen toteuttaja on Kangasalan Matkailurengas ry, Kangasala.
071-2010 Keisarinharjun matkailu- ja ulkoilukäytön lisääminen; 323; Tavoite 1, 2 ja 3, Mittari T1, 2, T2; 4,
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteen on lisätä Keisarinharjun tunnettuutta ja vetovoimaa sekä
parantaa harjun ulkoilureittien käyttöä erityisesti toteuttamalla laadittua maisemanhoitosuunnitelmaa.
Hankkeen toteuttaja on Kangasalan Matkailurengas ry, Kangasala.
072-2010 Tottijärven monitoimipuisto; 321, Tavoite1 ja 2 , MittariT1; 2,T2; 1 ja 4.
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on aloittaa monitoimipuiston rakentaminen Tottijärven taajamaan.
Hankkeen toteuttaja on Tottijärvi- Seura ry, Nokia.
073-2010 Joukolla Jukolaan; 322; Tavoite 2, MittariT2 1 ja 4
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on rakentaa Tottijärvellä sijaitsevan seurantalo Jukolan sisä WCtilat ja remontoida keittiö nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi.
Hankkeen toteuttaja on Tottijärven Maa- ja kotitalousseura ry, Nokia.
074-2010 Iso-Kyynäröjärven kunnostushanke, 322; Tavoite 1 ja 2; Mittari T1; 2
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on laatia Lempäälässä sijaitsevalla Iso-Kyynäröjärvelle hoito- ja
kunnostussuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Maailmannapa ry, Lempäälä.
075-2010 Birgitan teatterin huoltorakennushanke; 313 ; Tavoite 2; Mittari T2 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lempäälässä sijaitsevalle Birgitan teatterille
huoltorakennus.
Hankkeen toteuttaja on Pyhän Birgitan teatteriyhdistys ry, Lempäälä.
076-2010 Pajulahden –Tottijärvenkylän yhteisen maa-alueen kehittämissuunnitelma; 321; Tavoite 1 ja 2,
Mittari T1; 2
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on laatia Nokian Pajulahdessa sijaitsevalle yhteismaa-alueelle
kehittämissuunnitelma.
Hankkeen toteuttaja on Pajulahden-Tottijärven yhteisen maa-alueen osakaskunta, Nokia
079-2010 Nokia RC-puisto; 322; Tavoite 2, Mittari T2; 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on luoda koko Pirkanmaata palveleva RC-autojen harjoittelukeskus
Nokian monitoimiradan yhteyteen.
Hankkeen toteuttaja on Pirkanmaan RC- Autoilijat ry, Nokia
080-2010 Kylien yhteinen huomen; 322; Tavoite1 ja 2 , Mittari T2; 1ja 4
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on Lempäälän ja Vesilahden alueiden yhteisöjen kehittäminen
kyläsihteerin toimesta. Hankkeen toteuttaja on Tredea Oy, Tampere.
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082-2010 Navettaan ja kävelylle; 322; Tavoite 1 ja 2, MittariT1; 2
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on tehdä suunnitelman seuran vuokraaman navettarakennuksen
käytöstä ja kunnostuksesta, alueella olevan pellon entisöinnistä ja maisemasuunnitelma sekä suunnitella
kartanoalueen itäpuolella ulkoilureitti.
Hankkeen toteuttaja on Siuro-Seura ry, Nokia
084-2010 RaNtala-projekti; 322; Tavoite 2 , Mittari T2; 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tarkoituksena kunnostaa ja laajentaa yhdistyksen käytössä oleva rantasauna
ottaen huomioon myös liikuntarajoitteiset.
Hankkeen toteuttaja on Rasti-Nokia ry, Nokia.
085-20102 2010/ Seurojentalo paremmaksi ; 322; Tavoite2 , Mittari T2; 1 ja 4
Yleishyödyllinen investointihanke. Jatketaan Kantrin aiemmin rahoittamaa seurojentalon kunnostusta mm. wctilojen ja sisäänkäyntien lämpöeristämisen osalta.
Hankkeen toteuttaja on Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys ry, Viljakkala.
089-2010 Totin Erän Monitoimikeskus; 322; Tavoite 2 , MittariT2 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Seuran toimintaa kehitetään rakentamalla yhteinen monitoimikeskus
riistaeläinten teurastus- ja lihankäsittelytiloineen, sosiaalitilat, ilma-aseharjoittelurata sekä varaus
mehustusasemalle. Alueella ei ole vastaavaan käyttöön soveltuvia tiloja.
Hankkeen toteuttaja on Totin Erä ry, Nokia.
090-2010 Metsästysmajan/ Kylätalon saneeraus; 322; Tavoite 2, Mittari T2; 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on Seuran omistaman kylätalonakin toimivan metsästysmajan
saneeraus energiatehokkaammaksi ja paremmin erilaisia aktiviteetteja tukevaksi.
Hankkeen toteuttaja on Nisu-Väinän Metsästäjät ry, Viljakkala.
091-2010 Koukkujärven lumetusalueen investontihanke; 322 Tavoite2, MittariT2; 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on saada Koukkujärvelle hiihtoreitin lumetus toteuttamalla
tekolumialueen ja hiihtoreitin maansiirtotyöt ja hankkimalla lumetukseen tarvittavat koneet ja laitteet.
Hankkeen toteuttaja on Kankaantaan Kisa ry, Nokia
093-2010 Toivolan korjaus ja laajennus; 322; Tavoite 2, MittariT2, 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on korjata ja laajentaa seuran omistaman Toivolan kiinteistöä
ympärivuotista käyttöä varten rakentamalla kokous-, keittiö- ja ruokailutilat sekä wc:t. Alueella ei ole vastaavia
tiloja, hakija huomioinut hyvin ympäristövaatimukset.
Hankkeen toteuttaja on Viljakkalan Karhen Metsästysseura ry, Viljakkala.
094-2010 Narvan talon maalämpö; 322, Tavoite 2, Mittari T2; 1 ja 4
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on korjata seuran omistamaa arvokasta kiinteistöä rakentamalla
maalämpöjärjestelmä sekä erillinen talousrakennus, johon laitetaan lämmitysjärjestelmän teknisen tilan lisäksi
esteettömät sauna, takkahuone, inva-wc ja pesutilat.
Hankkeen toteuttaja on ”Tähti” Nuorisoseura ry; Vesilahti.
096-2010 Monitoimiradan viimeistelyhanke; 322 Tavoite 2, Mittari T2; 1
Yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on viedä loppuun Nokian kaupungin aloittama monitoimiradan
rakennustyö. Radalla on runsaasti potentiaalisia käyttäjiä. Kestävän kehityksen mukaista on kerätä
moottoriurheilun harrastajat samalle alueelle.
Hankkeen toteuttaja on Nokian Pyry ry, Nokia.
097-2010 Monitoimirata-alueen kehittämishanke; 322 Tavoite2, Mittari T2, 1
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Tavoitteena on selvittää Nokialle valmistuvan monitoimiradan mahdollisuudet
eri harrastajaryhmiä ajatellen.
Hankkeen toteuttaja on Nokian Pyry ry, Nokia.
099-2010 Kupintien valot; 322 Tavoite 2
Yleishyödyllinen investointihanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1,5 km Kupintielle valaistus.
Hankkeen toteuttaja on Kupin yksityistien tiekunta, Tampere.
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Kylät kaupungin kupeessa; 322 Tavoite 2 ; MittariT2 1, 3 ja 5.
Yleishyödyllinen kehittämishanke. Kyläasiamiestoiminnan jatkaminen ja kehittäminen sekä kylien yhteistyön
kehittäminen. Hankkeen toteuttaja on Kantri ry, Tampere.

Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat 11 hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä:
C. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
066-2009 Puutarhatarvikkeiden ja pihakoristeiden kauppa, Pispala Yhtiö Oy, Vesilahti, 312;Tavoite 3, Mittari
T3 1 ja 2
Yrityksen kehittämis – ja investointituki.
067-2009 Retkiluisteluliiketoiminnan kehittäminen, Outdoor Action Finland Oy; Kangasala 312; Tavoite 3,
Mittari T3 2
Yrityksen kehittämistuki.
068-2010 Ylöjärven matkailuyrittäjien yhteistyö, tuotekehittämis- ja markkinointihanke: Vihreä Sydän –
Green Heart, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, Ylöjärvi 312, Tavoite 3
Yritysryhmän kehittämistuki.
Silvanetti- metsät nettiin; Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry; Hämeenkyrö , 321 Tavoite 3
Alueidenvälinen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietoa omien metsien mahdollisuuksista
mahdollistamalla niiden tarkistelu netissä ns. nettimetsäsuunnitelmana.
Kantrin osuus hankkeesta on 10 %. Hanke tullut vireille Joutsenten reitti ry:ssä , rahoittajana on myös Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry.
078-2010 Lammastalouden täydennyskoulutus; Pisnestä Lampaasta, Ahlmanin koulun säätiö, Tampere ;
111 ; Tavoite3
Alueiden välinen koulutus-/tiedonvälityshanke. Tavoitteena on kehittää lammastalouden kilpailukykyä Tampereen
seutukunnalla mm. täydennyskoulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Hankkeen toinen rahoittaja on
Joutsentenreitti ry.
083-2010 Sähkösuunnittelutoiminnan edellyttämät alkuinvestoinnit; Pirkan Suunnittelu Oy; Ylöjärvi
312; Tavoite 3, MittariT3;2
Investointi- ja käynnistämistuki.
086-2010 Komposiittituotantoyksikön investointihanke; Outdoor Action Finland Oy, Kangasala 312
Tavoite 3, Mittari T3; 2
Yrityksen investointituki.
087-2010 Kahvilan liiketilan hankinta ja peruskunnostus; Cafento Oy, Kangasala 312
Tavoite 3; Mittari T2; 4 ja T3; 1 ja 2
Yrityksen investointituki.
088-2010 Monikanavaisen maaseutumedian perustaminen; Media Pirkanmaa Oy; Ylöjärvi 312
Tavoite 3, Mittari T3; 1 ja 2
Yrityksen kehittämistuki, investointituki.
Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön, Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry; Hämeenkyrö 321
Tavoite 3,
Yleishyödyllinen alueiden välinen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietoa omien metsien
mahdollisuuksista, lisätä energiapuun markkinoille tuloa, parantaa toimijoiden osaamista energiapuukaupoissa,
korjuussa . Hankeen rahoituksen jaon perusteena on väestö kohdealueella. Kantri ry:n osuus 40%, Joutsenten reitti
ry:n osuus 29%, Pirkan Helmi ry:n osuus 24 % ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n osuus 7 %.
0102-2010 Koneteknillisiä palveluja tarjoavan yrityksen alkuinvestoinnit; TERON ASSEMBLY OY, Nokia
312 Tavoite 3, Mittari T3 1 ja 2
Yrityksen investointituki.
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Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuonna 2010 puollettujen hankkeiden kautta

Tavoite1. : Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
11 hanketta
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien
myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
6 kpl
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
3 kpl

Tavoite2.: voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä muista
muutoksista huolimatta alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen
turvaverkot vahvistuvat. Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevinä.
Kansainvälisyys ja muiden kokemuksesta oppiminen vakiintuu alueellamme ruohonjuuritason
toiminnaksi.
23 hanketta
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
15 kpl
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
4 kpl
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
1 hanke
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
11 hanketta. Vielä useammissa hankkeissa naiset ovat tekemässä hankkeen raportoinnin ja kirjanpidon.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
1

Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin
paikallisten raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja
sosiaalisesti kestävällä tavalla.
13 hanketta
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 40 uutta yritystä.
4 uutta yritystä
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
11 työpaikkaa
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
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Toimintarahan toteutusaika: 13.9.2007- 31.12.2011

Resurssit
Kantrille myönnetty myöntövaltuus vuosittain / toimenpiteittäin hanketoiminnan osalta
Päätöksin ja puolloin sidottu myöntövaltuus toimenpiteittäin
Myöntövaltuutta siirretty toimenpiteiden välillä.

TP 411

Siirrettävää vuodelle 2010 jää
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2010
Oman kehyksen siirto 11.11.2010
Kehys yhteensä vuodelle 2010
Sidottu puolloin vuonna 2010
Siirrettävää vuodelle 2011 jää
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2011

TP 412

TP 413

MMM ilmoittama kehys v. 2010
MMM ilmoittaa siirrosta vuodelta 2009 vuodelle 2010
Oma siirto Tp 411:lle 11.10.2010
Käytettävissä yhteensä vuonna 2010
Toteuma eli päätöksin sidottu v.2010
Kehystä jäljellä päätösten jälkeen 31.12.2010
Puollot ilman päätöstä vuodelta 2009
Puollot ilman päätöstä vuodelta 2010
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä
MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2011
Kehystä jäljellä puoltojen jälkeen vuodelle 2011

eu
300,00
8100,00
700,00
9100,00
-4776,17
4323,83
0,00
0,00

0,00

254300,00
124180,54
-700,00
377780,52
-182853,25
194927,28
-38367,00
-352787,22
-196226,95

197800,00
122319,31
-4400,00
315719,31
-177241,44
138477,88
-29841,00
-276940,06
-168303,19

204705,00
8478,06

159215,00
-9088,19

eu
421

MMM:n ilmoittama siirto vuodelta 2009
MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2010
Kehys yhteensä vuodelle 2010
Sidottu puolloin vuonna 2010
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä puoltojen jälkeen2010
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2011
Kehystä vuoden 2011 puolloille jää

valtio
400,00
6300,00
4400,00
11100,00
-3714,80
7385,20
0,00

10473,52
9700,00
20173,52
-32117,40
-11943,88
16900,00
4956,12

valtio
16974,56
7600,00
24574,56
-24980,20
-405,64
13100,00
12694,36

Kantri ry on yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yleiskokous.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 475. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 434; naisia 208,
miehiä 226 ja nuoria 40, yhteisöjäseniä 41, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuodenaikana 7 ja
uusia yhteisöjäseniä 2. Jäsenmäärä nousi lievästi.

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
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(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.
Vuonna 2010 ei tehty sääntömuutoksia.
Johtokunnat
Tampereella Ahlmanilla pidetyssä vuosikokouksessa 12.5.2009 valittu johtokunta toimi vuonna 2010 Kantrin
johtokuntana ajanjaksolla 1.1.2010 – 6.5.2010. Johtokuntaan valittiin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä
varajäsenineen.
tk= toimikausi
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
Anu Tervonen, Nokian kaupunki, tk 1
Markku Sipilä Lempäälän kunta, tk 1
Markku Männikkö, Vesilahden kunta tk 2

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

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

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

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

Juha Saarikko, Tampere, tk1
Minna Rautalin, Nokia, tk 1

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan
varahenkilöksi valittiin Erkki Eteläaho.
Johtokunta kokoontui vuonna 2010 tällä kokoonpanolla kaikkiaan kolme kertaa; 28.1., 18.3., 15.4., sekä
yhteiskokous uuden johtokunnan kanssa 3.6.
Tampereella 6.5.2010 pidetyssä vuosikokouksessa Kantrin johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikko Rydman,
Kangasala, tk 5., edustaa maaseudun asukkaita. Johtokuntaan päätettiin valita 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
Tiina Laakkonen, Ylöjärvi, tk 3
Markku Sipilä, Lempäälä, tk 2
Markku Männikkö, Vesilahti , tk 3

varajäsen
Henry Moisio, Nokia, tk 1
Tarja Törmänen, Kangasala, tk 2
Eeva Palmolahti, Tampere, tk 2

Yhdistysten ja yritysten edustajiksi valittiin
Antti Teivaala, Ylöjärvi, tk 5
Riitta Halme, Lempäälä, tk 1
Virpi Laitinen, Vesilahti, tk 2

Raimo Vähämaa, Tampere, tk 2
Matti Järvinen, Tampere, tk 2
Arto Tiainen, Lempäälä, tk 2

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajiksi valittiin
Juha Saarikko, Tampere, tk 2
Sanna Eklund, Ylöjärvi, tk 5
Juha Tanila, Pirkkala, tk 1
Minna Rautalin, Nokia, tk 2
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Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2010 valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky ja Irja Viljamaa. Irja Viljamaan
varahenkilöksi valittiin Erkki Eteläaho.
Johtokunta kokoontui tällä kokoonpanolla vuoden 2010 aikana; vaihtokokous vanhan johtokunnan kanssa 3.6.
sekä 25.8.,14.10. ja 2.12.
Osallistumisen tasaveroisuus ja tasapuolisuus, avoimuus
Kantrin toiminta on kaikille avointa ja mahdollista. Säännöt rajaavat johtokunnan jäsenten toimimista
yhtäjaksoisesti Kantrin johtokunnassa; toimintakausi voi olla yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta.
Toimihenkilöt
Kantri ry:n toiminnanjohtajana vuonna 2010 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti , KTM. Hän oli myös
yhdistyksen sihteeri. Toimintarahan hankeaktivaattorina ja Nuorisohankkeen koordinaattorina vuonna 2010 toimi
Kantri ry:n vakituinen työntekijä Airi Paananen.
Yhdistyksen muut työntekijät - KaPiTaNo -hanke
Anna Kulmakorpi, KaPiTaNo hankkeen kyläasiamies 1.1.-31.12.2010
Susanna Hynynen, Tampere, Nuorisohankkeen työntekijä 2010.
Kantrin toimitilat
Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere.
Toimintarahan käytössä 1.1.-31.12.2010 kaksi kolmasosaa eli kaksi huonetta kolmesta.
Jäsenyys muissa yhteisöissä
Kantri ry on jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja Elardissa.
Turvallisuus
Kantri ry hankki vuoden 2008 alussa lukittavat kaapit ja erilliset arkistotilat käyttöönsä. Toimiston tilat on
järjestetty siten, että asiakkaat voidaan ottaa vastaan henkilökohtaisesti. Kantrin kirjanpito hoidetaan sähköisesti ja
arkistoidaan sekä paperisena että sähköisenä. Kantrin kirjanpitoa hoitaa auktorisoitu Tammer-Tili Oy Nokialta.
Kantrin käyttämä kirjanpito-ohjelma on Netvisor. Kaikki Kantrin työntekijät ja johtokunnan jäsenet ovat
allekirjoittaneet salassapitolupauksen.
Viranomaistoiminta
Hankkeiden vastaanottamiseksi ja viranomaistoiminnan turvaamiseksi antoi Kantrin johtokunta toiminnanjohtajan
lisäksi hankeaktivaattorille ja johtokunnan nimenkirjoittajille valtuudet toimia viranomaisena tarvittaessa.
Kantrin toiminta-alueen Leader –hankkeet tulevat vireille ainoastaan Kantri ry:ssä, jossa ne leimataan ja laitetaan
diaariin vastaanottamisen todentamiseksi. Diaarin käyttöoikeudet on annettu sekä toiminnanjohtajalle että
aktivaattorille.
Kantrin johtokunta toimii viranomaisena tehdessään päätöksiä rahoituspuolloista johtokunnan kokouksissa.
Osaaminen
Kantri ry:lle vuonna 2007 palkattu toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
Hänellä on kokemusta erityyppisistä hankkeista, alan opetuksesta ja eu-tiedotuksesta sekä yritystoiminnasta.
Kantrin toimintarahan hankeaktivaattorina toimii Kantrin vakinainen työntekijä Airi Paananen.
Osaamisen vahvistamiseksi henkilökunta on osallistunut mm. Mavin järjestämiin koulutuksiin ja sosiaalisen
median koulutukseen.
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Rahoituskehyksen arvioitu jakauma julkisen rahan osalta eri toimenpiteisiin
Rahoituskehyksen julkisenrahan sidonta toimenpiteittäin vv. 2007-2010
arvio

arvio

arvio

toteuma

%

vuosittain

koko kehys

sidottu 07-10

2,00

11 567,00

75185,50

-10613,71

311
312
313
321
322
323
331

73,00
5,00
10,00
3,00
26,00
29,00
21,00
6,00

422198,42
21109,92
42219,84
12665,95
109771,59
122437,55
88661,67
25331,91

421
431
yht.

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

TL

tp

TL 1

111

TL 3

TL 4

euroina

sitomatta

sidottu

%:na

64571,79

14,12

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

-2051364,97
692924,63
0,00
137214,50
-304645,25 yli-30216,25
-231164,29 yli-149935,59
-12400,00
701115,40
-1358874,60 yli -563030,50
-143180,83
433120,07
-0,00
164657,40

74,75

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

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

-661499,80
-283277,80
-378222,00
-2712864,77

39000,00

253500,00

617354,42

4012800,70

278325,80 70,38
36248,10
242078,00
1035822,22 72,16

TL 2
214

0,00

0,00

Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamisen
tukemiseksi
Kantri ry on koko vuoden 2010 tiedottanut usealla eri tavalla. Tiedottamisesta osa on osoitettu suurelle yleisölle ja
osa tiedotuksesta on kohdennettu tietyille tahoille, yleisen tietämyksen lisäämiseksi leader-toiminnasta. Tällaisia
täsmätilaisuuksia ovat olleet käynnit Pirkkalan pormestarin puheilla, käynnit yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa ja
kyläfoorumeilla. Kantri ry katsoo, että kaikki ne hankkeet, jotka ovat tarvinneet hankkeiden maksatukseen apua ja
ovat varanneet siihen ajan ovat saaneet täsmäkoulutusta. Samoin Kantri ry katsoo, että kaikki ne hakijat, jotka ovat
käyneet hankepäätöksen saatuaan kuulemassa kuinka hanketta hoidetaan tai joiden luona on käyty neuvomassa
ovat olleet täsmäkoulutuksessa. Edelleen Kantri ry katsoo, että jokainen kerta kun hankkeesta on käyty kertomassa
joko hakijoille tai yleisölle on ollut joko aktivointi- tai tiedotustilaisuuksia. Kantri ry:n itse järjestämiä tilaisuuksia
vuonna 2010 Kantrin vuosikokous ja ”Kylämaisemat kuntoon” yhteistyössä YTR:n teemaryhmän kanssa. Kantri ry
on saanut vuoden 2010 aikana useita kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja kaikkiin, jossa siltä on pyydetty
puheenvuoroa, on osallistuttu.
Kantrin ja sen rahoittamien hankkeiden lehtijuttuja on ollut varsin hyvin kaikissa alueella ilmestyvissä lehdissä.
Tosin usein niistä saa tiedon vasta jälkikäteen.
Kantri ry sai myös huomiota lehdistössä valittuaan vuoden 2009 hankkeen. Hankkeeksi valittiin Ylämäen
Nuorisoseura ry:n toteuttaman Yhteisöturvaa Nuorisolle hanke. Hankkeesta kirjoitettiin myös Pirkanmaalla
leviävään Kyläkapulalehteen. Kantri ry:n johtokunta ja työntekijät kävivät luovuttamassa Ylämäen Nuorisoseura
ry:lle Kantrin pöytästandaarin ja kunniakirjan.
Merkittävin määrä yhteydenottoja ja rahoituskysely Kantriin syntyi teemahaku-ilmoituksien johdosta.
Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2010 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.”
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”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 kotisivut löytyvät osoitteesta www.kantriry.fi
Kotisivujen Intra-sivujen kautta johtokunnan jäsenten keskinäinen yhteydenpito ja keskustelufoorumi. Kotisivuilla
julkaistaan kaikki puollot ja päätökset KantriNews sivuilla.
Kunnat ovat esittäneet vuosiraporttien osalta, että ne käyvät katsomassa ne meidän kotisivuiltamme niiden
valmistuttua eikä heille tule lähettää enää paperisia versioita
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote KantriNews tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja
muille sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2010 aikana. Samat tiedotteet ovat saatavissa myös kotisivuilla.
Tiedotteet on luettavissa Kantrin kotisivuilla ja halukkaille lähetetään myös sähköpostiin.
Oma esite:
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertovasta esitteestä otettiin uusi painos vuonna 2010.
Pirkanmaan toimintaryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotuslehti
Kyläkapula lehti julkaistiin 2 kertaa ja sen tiimoilta pidettiin myös yhteispalavereja.
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”.
Kunnittaisia aktivointi ja tiedotustilaisuuksia pidettiin seuraavasti: Kyläilta Nokialla, 5.2.,
Ylöjärven kyläfoorumi 16.11.useita yhdistyksiä paikalla, Kangasalan 4H 26.4., Lempäälän yrittäjät 3.9., Karhen
maamiesseuran vieraana16.9., Vesilahti / ystävyyskylät 5.10., Nokian kyläfoorumilla 11.4., Vesilahden yrittäjät
7.12.
”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla heille
tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntapalavereja 22.3. ja 22.11.2010.
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Ahlmanin oppilaitoksen opiskelijoita aktivoitiin edelleen kaksi kertaa tunnin mittaisena tilaisuutena ja niihin
osallistui kaikkiaan 26 nuorta opettajineen.
Huonot hankekäytännöt –seminaarissa 13.1. luennoijana. Ahlmanin ruokamessuille osallistuttiin esitestandillä.
Messuilla kävi runsaasti nuorisoa.
Erilaisissa hankeneuvotteluissa oltiin 11 kertaa.
Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti 66 kertaa. Kaikkiaan 21 kertaa käytiin
hanketta hakevien tai vastaavien luona.
Rantajätkien toimintatilan avajaisissa 25.9.2010 oli Kantrilla puheenvuoro, samana iltana oli Kantrilla puheenvuoro
myös Tampereen Aitoniemen- Hirviniemen kylässä, kummassakin tilaisuudessa paikalla oli yli sata henkeä..
Ohjausryhmän kokouksissa käytiin vuonna 2010 kaikkiaan 15 kertaa.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
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Nuorisosuunnitelma hanke
Vuonna 2008 Kantri käynnisti Nuorisosuunnitelma –hankkeen omasta Leader-kehyksestään, päätös saatiin
12.3.2009.
Hankkeen tavoitteena on
 edistää nuorten osallistumista maaseudun ja erityisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen
 antaa eväitä Kantrin ja muiden alueen toimijoiden uusien ohjelmien ja vastaavien koostamiseen
Vuonna 2009 Nuorisosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunta päätti loppuvuodesta palkata
hankkeeseen työntekijä. Työhön palkattiin Susanna Hynynen, joka vuoden 2010 alkupuoliskolla selvitteli Kantrin
johtokunnan alaisuuteen perustettavan nuorisotoimikunnan perustamista. Siihen haluavia nuoria etsittiin kaikista
alueemme kunnista.
Kantri ry teetti kahdella amk-opiskelijalla selvityksen Nuoriso Suomen toimintaryhmissä.
”Kumppanuuksien ja hankeyhteistyön sekä hyvien käytäntöjen välittäminen alueen sisällä, kansallisesti ja
Euroopan unionin alueella.”
Maakunta taso
Pirkanmaan toimintaryhmien työtekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteispalavereihin. Mukana on yleensä
ollut myös Pirkanmaan kyläasiamies.
Toimintaryhmät järjestivät yhteiset tapaamiset 8.1. , 12.2. 15.4 ja 17.8. 15.4 tilaisuus oli Kantrin järjestämä ja
siihen osallistui myös Pirkanmaan EU-toimiston edustajat. Tapaamisen tuloksena valmisteltiin toimintaryhmien
yhteinen lobbaus- ja opintomatka Brysseliin 25.-27.10. Matkaan osallistui edustaja myös Pirkanmaa liitosta.
Kantri ry:n puheenjohtaja oli edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa, mutta sen toiminta on ollut viime aikoina
lähes olematonta.
Kantrin henkilökunta osallistui Pirkanmaan Liiton järjestämiin Pirkanmaan maakuntaohjelmaa vuosille 2011 2014 valmisteleviin työpajoihin 10. ja 11.2. Syksyllä oltiin liiton järjestämissä seminaareissa 9.11. ja 19.11.
Pirkanmaan ELY:n järjestämässä seminaarissa oltiin 25.5.
Valtakunnan taso
Kantri ry:n toiminnanjohtaja vieraili myös Komission edustustossa 14.12.2010 neuvottelussa Elardpuheenjohtajuuskauteen liittyen.
Hankeaktivaattori oli edelleen Mavin alaisessa tiedotusta arvioivassa tiedotustyöryhmässä kesään asti, mutta sen
jälkeen Pirkanmaan edustuksen jatkajaksi valittiin Eliisa Vesisenaho Pirkan Helmestä.
Työntekijät ovat osallistuneet myös YTR:n Asuinmaaseutuseminaari 17.3., Leader-metodin kehittämisseminaariin
29.4.ja YTR:n verkostotapaamiseen 22.4. Tampereella.

Puolletuille hankkeille osoitettu rahoitus Kantrin ohjelman painopisteiden mukaan:
Ympäristövastuinen asuminen
Julkista rahaa 192 623,60 euroa, yksityistä rahoitusta 35218,40 euroa.
Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
Julkista rahaa 675237,00 euroa, yksityistä rahoitusta 589781,00 euroa.
Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta
Julkista rahaa 261008,71 euroa, yksityistä rahoitusta 470225,30 euroa.

Puolletut hankkeet toimenpiteittäin vuonna 2010:
Toimenpiteelle 111 on puollettu julkista rahaa 10613,71 euroa ja yksityistä rahaa 11799,30 euroa
Toimenpiteelle 412 ei ole puollettu rahoitusta.
Toimenpiteelle 413 on puollettu julkista rahaa 1046883,60 euroa ja yksityistä rahaa 1066501,40 euroa. Josta
yritystukiin on puollettu julkista rahaa 196103,00 euroa ja yksityistä rahaa 445772,00 euroa Toimenpiteelle 421
on puollettu 71372,00 euroa ja yksityistä rahoitusta 27544,00 euroa.
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Toimintarahan hyväksytty rahoitus (Hyv. 10.10.2008) ja menot vuosina
2007-2009 Muutospäätös 22.12.2010.

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

271750,00
17000,00
23604,34
23000,00
15987,63
1400,00
4800,00
375,00
15428,70
2600,00
2276,33
378222,00
0,00
378222,00

Hyväksytty Rahoitus

Budjetti

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

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

v. 2007

2008

2009

3627,67
0,00
0,00
8,95
1879,3
0,00
208,72
0,00
219,65
0,00
351,83
6296,12
0,00
6296,12

56989,14
2864,07
6139,00
6483,22
2410,31
60,00
2466,50
30,00
4356,49
0,00
1649,50
83448,23
0,00
83448,23

79626,10
6276,85
7831,71
5912,82
5857,89
0,00
838,58
30,00
4116,71
0,00
0,00
108038,13
0,00
110490,66

2010
arvio
84000,99
5068,79
6433,63
6035,04
3794,19
710,80
1172,51
165,30
3441,19
2060,50
00,00
112882,94
0,00
112882,94

maksettu

maksettu

maksettu

arvio

Toteuma
2007
2833,25
2203,65
1259,22

Toteuma
2008
37551,71
29206,87
16689,65

Toteuma
2009
33543,03
26089,03
14908,02

Ennakko
2009
27231,98
33283,54
6699,629

6296,12
0,00
6296,12

83448,23
0,00
83448,23

110490,7
0,00
110490,7

67215,21
0,00
67215,21

maksettu

maksettu

maksettu

maksettu

2011
arvio
47506,10
2790,29
3200,00
4559,97
2045,94
629,20
113,69
149,70
3294,66
539,50
275,00
65104,05
0,00
65104,05

5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet
Vuoden alkupuolella tehtiin erilaiset raportit Maville ja MMM:lle sekä Kantrin jäsenistölle.
Johtokunta ja henkilöstö on toteuttanut toiminnan jatkuvaa arviointia kokouksissaan.
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (nykyisin Tampereen amk) opiskelijat Suvi Palsinajärvi ja Mari Siivonen
laativat selvityksen ”Nuoriso Suomen toimintaryhmissä”, jonka roportti julkaistiin Kantrin sivustolla 18.3.2010.

6. Analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2010
Merkittäviä ongelmia Kantrin omassa toiminnassa ei ole edelleenkään ollut. Ryhmän asema omassa seutukunnassa
oli vakaa, vaikkakin suhteessa seutukunnan kokoon ja kaupunkimaisuuteen. Taloudellinen tilanne ja maksuvalmius
ovat säilyneet hyvänä. Rahoituksen kysyntä oli poikkeuksellisen vilkasta, erityisesti teemahaut ympäristöhankkeista ja yhteisöllisistä investoinneista onnistuivat erinomaisesti. Tämä yhdistettynä Pirkanmaan ELYkeskuksen vakaviin ongelmiin on johtanut hakemuksien käsittelyviiveeseen, joka lähestyy sietämätöntä tasoa ja
jonka voi pelätä jatkossa vaikeuttavan Leader-rahoituksen markkinointia. Toistaiseksi uusia hakijoita on kuitenkin
riittänyt ja onpa joku rohkelikko uskaltanut hakea myös seuraavaa hankettaan.
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7. Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla
vuonna 2010.
Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Hallinnon ja sen järjestelmien ongelmat jatkuivat edelleen vuonna 2010. Silti hyvänä asiana viime vuonna täytyy
pitää maa- ja metsätalousministerin asettamaa hallinnollisen taakan purkuryhmää ja myös sen tuottamaa raporttia
suosituksineen vuoden 2009 lopulla. Suosituksia pantiin jonkin verran täytäntöönkin, mutta osin varsin hitaasti.
Esimerkiksi yhden suurimman ongelmakohdan, kustannuslajien sitovuuden, poistaminen tapahtui vasta syyskuun
lopussa. Miksei sitä toteutettu heti vuoden alussa? Tuntui kuitenkin siltä, että Maaseutuvirasto ja ministeriö olivat
aikaisempia vuosia halukkaampia edistämään ja yksinkertaistamaan maaseudun hanketoimintaa.
Aikaisempien vuosien tapaan Maaseutuverkostoyksikkö onnistui toiminnassaan myös vuonna 2010 hyvin.

8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
Kantrin hallinnoima KaPiTaNo –hankkeeseen palkattu kyläasiamies on toiminut monella eri kylällä auttamalla
yhdistyksiä hyvin erilaisissa asioissa, tarpeensa tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen ja
tämä tuottaa myös uutta kysyntää Kantrin hankerahoitukselle. Kantrin alueella toimii maakunnallisen
kyläasiamiehen lisäksi kolme kyläsihteeriä tai vastaavaa, joista Kantrin palkkaama kyläasiamies toimii lähinnä
alueella Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Nokia. Ylöjärvellä toimii kaupungin vetämässä hankkeessa kyläsihteeri,
joka aloitti työnsä vuoden 2010 alusta. Vesilahden ja Lempäälän alueella aloitti keväällä uusi seutukunnan
kehittämisyhtiön vetämä ja Kantrin rahoittama kylähanke.
Vuonna 2008 käynnistynyt Nuorisosuunnitelma – hanke käynnisti Kantrin nuorisotoimikunnan keväällä ja
hankkeen toiminta päättyi kesäkuun 2010 lopussa.
Muuta varsinaista maaseudun kehittämisen ja leaderin ulkopuolista toimintaa Kantrilla ei ole, lukuun ottamatta
yhdistyksen hallintoa.

Kantrin johtokunnan puheenjohtaja Mikko Rydman ja toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti vierailulla Brysselissä
Suomen pysyvässä edustustossa lokakuussa 2011.
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9. Näkymiä vuoden 2011 toimintaan
Vuonna 2011 voidaan odottaa suhteellisen positiivista talouden pohjavirettä. Tämän voi edelleen lisätä
hankerahoituksen ja yritystukien kysyntää. Valitettavasti loppuohjelmakauden toimintarahan sitominen vuoden
2011 kehyksestä pienentää radikaalisti hankkeisiin käytettävissä olevia varoja, huolimatta kokonaisuudessaan
kasvaneesta kehyksestä. Tämä on erityisen valitettavaa, sillä kysyntä ei läheskään vastaa tarjontaa ja
ohjelmakauden lähestyvän päättymisen vuoksi pitkien investointihankkeiden olisi jo oikeastaan kiire käynnistyä.
Vuonna 2010 yhteistyö Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sujui suhteellisen hyvin. Yritystukien käsittely sujui
erinomaisesti ja toivottavasti tilanne säilyy niiden osalta samana. Maaseudun kehittämisen hallinnointi on kuitenkin
Pirkanmaalla edelleen merkittävästi aliresursoitu, lisäksi erityisesti rekrytointiprosessi Minna Seppälän entiseen
tehtävään kesti luvattoman kauan. Koska tätä kirjoitettaessa on menossa jälleen uusi rekrytointi, ELY-keskuksella
on nyt mahdollisuus parempaan. Sitä ainakin pitää toivoa.
Pirkanmaan toimintaryhmiä kohdeltiin vuonna 2010 silmiinpistävän eriarvoisesti, Kantrin hakijat jäivät
hankepäätösten käsittelyssä lapsipuolen asemaan. Joka tapauksessa henkilöresursseja tarvitaan ELYkeskukseen pikaisesti lisää ennen kuin vähät ihmiset kokonaan uupuvat. Myös ryhmien tasapuolisen kohtelun
pitäisi olla itsestään selvää.
Tampereen seutukunnan paikallinen toimintaryhmä Kantri ry valitsee edelleen rahoitettavat Leader –hankkeet
vuonna 2011 teemoittain.
Ympäristöhankkeet ja yhteisölliset investointihankkeet valitaan johtokunnan huhtikuun kokouksessa niistä
hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle maaliskuun loppuun mennessä, ja seuraavan kerran
lokakuun kokouksessa niistä hakemuksista, jotka ovat saapuneet Kantrin toimistolle syyskuun loppuun mennessä.
Muista teemoihin kuulumattomista hankehakemuksista johtokunta päättää erikseen. Yritystuista päätösten teko on
jatkuvaa.
Vuonna 2010 päätettiin kahden koordinaatiohankkeen käynnistämisestä. Niitä ei kuitenkaan vuoden aikana haettu,
ensin sääntöjen epävarmuuden ja sitten rahoituksen ylikysynnän vuoksi. Mikäli mahdollista, hankkeet pyritään
käynnistämään kuluvan vuoden loppupuolella.

Kari Kylkilahti

Kantri ry

