Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja
toimintarahahankkeesta
vuonna 2012
ohjelmakaudella 2007 – 2013
Tampereen seutukunnassa
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Kantri ry:n raportti vuodesta 2012

Leader- ohjelmakausi 2007 – 2013

Yhteenveto
Ohjelmakauden kuudes vuosi painottui yhteisöllisten hankkeiden osalta jälleen teemahakujen ympärille. Ympäristö- ja
yhteisöllisistä investointihankkeista järjestettiin kaksi teemahakua, ensimmäinen huhtikuussa ja toinen lokakuussa.
Kaikista hakemuksista teemahakuihin kuuluvia oli 14. Yritystukihakemuksia leimattiin saapuneeksi kaikkiaan 6, niistä
puollon sai 4 hakijaa, edellisenä vuotena vireille tulleista yritystuista puollettiin tukea kahdelle. Hakijoista kaksi perui
hakemuksensa. Puolletuista kuudesta yritystuesta ELY- keskus antoi päätöksen kaikille nopeassa aikataulussa.
Vuonna 2012 ELY- keskus antoi myönteisen päätöksen kaikkiaan 22:een Kantrin puoltamaan hankkeeseen. Päätöstä
vuoden vaihteessa odotteli vielä 11 hanketta, joista osan rahoitus olikin suunnattu vuoden 2013 budjetista.
Vuonna 2012 Kantriin saapui 22 Leader–hakemusta. Johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa johtokunnan
kokouksissaan. Rahoitusta puollettiin 21 hakemukselle, joista yksi oli tullut Kantriin vuoden 2010 lopulla ja yksi
vuoden 2011 lopulla. Vuosi 2012 oli vireydessään edelleen erinomainen, kehys puollettiin reilusti yli.
Mahdollisuus Leader- rahoitukseen sai hakijat edelleen liikkeelle. Rahan kysyntä oli kiitettävää ja ylitti reilusti
vuodelle 2012 varatun kehyksen. Johtokunnan v. 2008 ja 2009 tekemiä linjauksia rahoituksen jakamisesta jatkettiin
myös vuonna 2012, esimerkiksi investointihankkeiden julkisen tuen määränä pidettiin enintään 50% kustannuksista
kuitenkin enintään 60 000 euroa hankkeelta.
Lähes koko ohjelmakauden jatkunut Leader- rahan hyvä kysyntä jatkui myös vuonna 2012 puollettavissa olevaan
kehykseen nähden. Kehystä oli vuoden alussa sidottuna vireillä oleviin ns. vanhoihin hankkeisiin kolmannes kehyksen
julkisesta rahoituksesta, näin ollen vuoden 2012 syksyllä sidottiin jo vuoden 2013 varoja. Hakijoista uusia oli
enemmistö 59 %. Olemme pystyneet edelleen levittämään tietoa Leader- rahoituksen mahdollisuuksista uusille
toimijoille ja näin tavoittaneet alueemme omaehtoiseen toimintaan valmiita asukkaita ja yhteisöjä.
Vuonna 2012 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
hankkeita kpl
julkinen rahoitus yhteensä
411
0
0,00
413
21
357101,80
421
1
2700,00
412
0
0,00
Tiedotuksen tärkeimmät välineet olivat; kotisivut www.kantriry.fi, yhteistyökumppaneiden kotisivut, omat tiedotteet,
vuoden hankkeen valinta, teema-haut, oma KyläNyt- hanke, Pirkanmaan toimintaryhmien ja Pirkan Kylien yhteinen
Kyläkapulalehti, kuntapalaverit alueen kaikissa kunnissa, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin puhujina, kouluttajina
ja osallistujina. Kaikkiaan n. 60 erilaisella tiedotustoimella tavoitettiin henkilötasolla n. 2000 ihmistä. Yhteistyö
seutukunnassa toimi ja yhteistyöverkostojen jakama tieto Kantrista tuplaantui. Toimintaraha-toiminta eli hallinto sujui
juohevasti, saimme ensimmäisen toimintaraha-hankkeen päätökseen toukokuussa 2011 ja aloitimme seuraavan, näin
ollen vuosi 2012 oli jo uutta hallintohanketta kokonaan.
Yhdistyksen muu toiminta
Kantrin oma KyläNyt hanke jatkoi kylien yhteistyön kehittämistä Tampereen seutukunnan kunnista
Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Tampereen kylien toimijoiden omaehtoisen kehittämistyön tukijana.
Kylien tarpeiden mukaisesti ohjautuva hanke löysi tarvitsijansa kaikista kohde kunnista ja tarjosi apuaan
yhdistyksille räätälöidysti kylä-koordinaattorin avulla.Vuoden 2012 lopulla hankkeesta tiedottamista
levitettiin myös Ylöjärven kyliin, koska sillä alueella toiminut kyläsihteeri hanke päättyi ja osa tehtävistä
tuli KyläNyt hankkeen tehtäviksi. Toteuttaminen tapahtuu tietysti alueen kylien toiveiden mukaisesti,
kyliä kuunnellen.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 472; henkilöjäseniä 432; naisia 206, miehiä 226 ja nuoria 30,
yhteisöjäseniä 40, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana 3.
Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu aloitettiin jo vuoden 2011 puolella ja sitä jatkettiin vuonna 2012
kuntatilaisuuksilla asukkaiden kuulemisella. Tilaisuuksia järjestettiin kaikissa alueemme kunnissa. Katrin kotisivuilla
oli mahdollisuus vastata ohjelmakautta koskeviin kysymyksiin ja antaa tietoa mahdollisista kehittämisen tarpeista.
Tilaisuuksien tuloksena ilmeni jälleen kerran meidän alueellemme tyypillinen ympäristövastuinen ajattelu ja toive
tuesta pienille yrityksille niiden alkumetreillä. Uutena asiana tuli esille lähienergia- ja muukin alueen omavaraisuusajattelu.
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Kantrin julkista rahoitusta puollettiin vuonna 2012 Kantrin ohjelman painopisteisiin yhteensä 359 801,80 €:
1.Ympäristövastuinen asuminen 161 218,00 euroa 44,81 %
2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso 119 126,00 euroa 33,11 %
3.Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 79 457,80 euroa 22,08 %
Koko ohjelmakauden tulos tällä hetkellä on seuraava: Puolletusta julkisestarahoituksesta on sidottu toimenpiteelle
2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso54,7 % ,
1. Ympäristövastuinen asuminen 24,11 %
3. Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 21,19 %.
Puolletusta kokonaisrahoituksesta on sidottu toimenpiteelle
2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso 49,79%,
3.Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 33,09%
1.Ympäristövastuinen asuminen 17,11%
Ohjelmantavoitteeksi asetettiin
35 % 1.Ympäristövastuiselle asumiselle
40 % 2.Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso
25 % 3. Aktiviteettipalvelut ja tuotteet 25%.
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Toiminnan tavoitteet
Kantri ry:n toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristösuojelun näkökulmasta.
Kantrin tehtävä on mahdollistaa kehittämistä ja kehittymistä. Meidän pitää luoda tilanteita ja olosuhteita, joissa rajoja
ylitetään ja sellaisia toimia saatetaan yhteen, jotka muutoin toimisivat erillään. Hankkeiden valinnassa Kantrin
kehittämissuunnitelma on ollut tärkein ohjaava väline. Tarkoituksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin vuonna 2012.
Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toimintaalueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on viidentoista
toimintavuotensa aikana rahoittanut noin neljäsataaneljäkymmentä maaseudun hanketta.
Vuonna 2012 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 tarjonnan ja osa hakijoista on ohjattu ELY- keskukseen.
Monet Kantrin rahoittamat ympäristöhankkeet ovat saaneet investointiin jatkorahoituksen Elystä.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2012 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen, verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Pidämme onnistumisena sitä että rahoituskiintiö on sidottu hyviin hankkeisiin
kokonaisuudessaan. Puolitoista vuotta hyvin toiminut omasta kehyksestä rahoitettu KyläNyt – hanke, johon palkattu
kyläkoordinaattori on toiminut monella eri kylällä. Hänelle on annettu mahdollisuus auttaa yhdistyksiä hyvin
erilaisissa asioissa, tarpeensa tunnistavien yhdistysten omaehtoiseen toimintaan perustuen, jatkaen kesäkuussa 2011
päättynyttä KaPiTaNo -hanketta. Kantrin alueella on toiminut maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi kolme
kyläsihteeriä tai vastaavaa, joista Kantrin palkkaama kyläkoordinaattori toimii lähinnä Kangasalan, Pirkkalan,
Tampereen ja Nokian alueella. Ylöjärvellä toimi aivan oma kyläsihteeri vuosina 2010- 2012. Vesilahden ja Lempäälän
alueella toimi kyläluotsi ensin Kyläverkkohankkeen tavoitteiden mukaisesti vuodesta 2007 alkaen ja vuoden 2010
aikana toiminta siirtyi Tredean hallinnoimaan hankkeeseen, joka päättyi huhtikuussa 2012.

1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö
Kantri ry on tavoitteidensa toteuttamiseksi toiminut paikallisena Leader- toimintaryhmänä. Leader- toiminta
on rahoitettu Kantri ry:n toimintaraha- hankkeella.
Toimintarahatoiminta-raportti
Kantri sai päätöksen toimintarahasta 4.5.2012, hakemus oli jätetty ELY- keskukseen toukokuussa 2011. Kantri ry
aloitti hankkeen omalla riskillä heti edellisen toimintaraha hankkeen päätyttyä eli 10.5.2011. Kun päätös saatiin,
jätettiin maksuhakemus ajanjaksolta 10.5.2011 -31.12.2011 22.5.2012. Maksupäätös siitä saatiin 20.6.2012. Seuraava
maksatus toimintarahasta haettiin 28.8.2012 ja se koski ajanjaksoa 1.1.2012 -30.6.2012. Päätös siitä saatiin
22.10.2012.
Toteuttajan nimi: Kantri ry
Toimintarahan nimi ja numero; Kantri ry:n toimintaraha; N:ro 13279,
Toimintarahan toteutusaika: 10.5.2011- 31.12.2013.
Yhteenveto toiminnasta
Kantri ry on toiminut vuonna 2011 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 2012
kehyksensä kokonaan.
Toimintarahan osalta Kantri ry sai vuonna 2012 kaksi maksatusta vuoden 2011 ja vuoden 2012 kuluista, yhteensä
vuoden hallintokulut. Toimintarahan kuntarahoitus on etupainotteinen ja sen Kantri sai käyttöönsä vuoden 2012
toukokuussa.
Maksoimme vuonna 2012 Leader- kuntarahaosuutta hankkeille n. 130 000,00 euroa, tavoitteena oli 180 000,00 euroa.
Hankkeille on puollettu kuntarahoitusta tällä hetkellä kaikkiaan 608772,36 euroa siitä Leader- kuntarahoitusta on
577966,18 euroa.
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Vuonna 2012 Kantrin puoltama julkinen Leader -rahoitus jakautui Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaan seuraavasti:
Toimintalinja
hankkeita kpl
julkinen rahoitus yhteensä
411
0
0,00
413
21
357101,80
421
1
2700,00
412
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
- kansainvälisten ja alueiden välisten suhteiden solmimisen osalta vain kansallisia alueiden väliä hakemuksia on
haettu toimeenpanoon
Kaikissa toimissaan Kantri ry on pyrkinyt toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti, ja noudattamaan hyvää
yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa. Kantri ry on pyrkinyt myös omalta osaltaan
lujittamaan Leader -periaatteiden toteumista valitsemiensa hankkeiden kautta. Tiedottamisessaan Kantri ry on
noudattanut sopimuksen ja toimintarahan ehtoja.
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 2012. Kantri ry toimii maaseudun kehittämisen
toimintaryhmänä Tampereen seutukunnassa sen maaseutualueilla. Toiminta-alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä,
Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Se on neljäntoista toimintavuotensa aikana rahoittanut noin
neljäsataaneljäkymmentä maaseudun kehittämishanketta.
Vuonna 2012 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, ettei vuosittainen tarjonta ole riittänyt. Koko
ohjelmakaudella yli 62 % kaikista hakijoista on ollut uusia toimijoita, vuonna 2012 59,1%.
Myöntämällään rahoituksella Kantri ry on voinut v. 2012 ohjata rahoitusta ohjelmansa mukaisesti ympäristövastuiseen
asumiseen, yhteisöllisyyteen, kylien kehittämiseen sekä verkostoitumiseen maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksessa. Kantri ry kokee onnistuneensa toimissaan. Rahoituskiintiö saatiin sidottua hyviin hankkeisiin yli
odotusten.
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.
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.”
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Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan kolme tavoitetta:
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.

Toteutus
Toimenpiteet
Toimisto
Kantrin toimisto on Ahlmanin ammattiopiston tiloissa osoitteessa Hallilantie 24, oppilaitoksen päärakennuksessa.
Kantrilla on ollut käytössään kolme huonetta ja erillinen arkisto. Vuonna 2012 tiloista oli toimintarahahankkeen
käytössä kaksi kolmannesta.
Kantri ry:n toimisto oli vuonna 2012 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 KyläNyt- hankkeen työntekijän kanssa tehdyn
sopimuksen nojalla.
Vuonna 2012 Kantriin saapui 22 Leader – tukihakemusta.
Kantrin johtokunta käsitteli kaikissa kokouksissaan hakemuksia ja puolsi 22 hanketta rahoitettavaksi kehyksestään.
Vuosittainen kehys sidottiin kokonaan. Koko ohjelmakauden keskimääräisen laskennallisen kehyksen mukaan
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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 2010 -2011
–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.
Hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä lähinnä keräämällä tietoa ko. hankkeen kyselyihin ja osallistumalla hankkeen
kautta valtakunnalliseen keskusteluun Leaderista eri foorumeilla. Vuonna 2012 Suomen Kylätoiminta ry haki
valtakunnalliseen Leader toimintatavan ja yhteistyön edistäminen –kehittämishankkeeseen rahoitusta myös Kantri
ry:ltä. Johtokunta puolsi rahoituksen hankkeelle 5.6.2012.
Kantrin alueiden välisistä kahdestatoista hankkeesta kahdeksan 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. Ilman päätöstä ei ole tällä hetkellä
yhtään alueidenvälistä hanketta ja vain yksi Kantrin ohjauksessa olevista hankkeista on enää käynnissä. Vuonna 2012
puollettiin rahoitusta yhdelle alueiden väliselle hankkeelle.
Vuonna 2012 ELY- keskus teki päätöksiä Kantrin puoltamille hankkeille seuraavasti:
Vuonna 2009 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen yksi hanke.
Vuonna 2010 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen 3 hanketta.
Vuonna 2011 vireille tulleista ja puolletuista hankkeista sai päätöksen 7 hanketta.
Vuonna 2012 puolletuista hankkeista sai päätöksen 13 hanketta, niistä 5 yritystukea.
ELY:ssä odotti päätöstä vuoden vaihteessa 10 Kantrin puoltamaa oman alueen hanketta.
Kantrissa ei ollut vuoden vaihteessa yhtään hanketta vireillä.
Päätöksen saaneiden hankkeiden tilanne:
Kaikki 9 vuonna 2008 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet.
Kaikki 27 vuonna 2009 päätöksen saanutta hanketta ovat päättyneet.
Vuonna 2010 päätöksen saaneista 20 hankkeesta 6 on edelleen käynnissä.
Vuonna 2011 päätöksen saaneista 33 hankkeesta 21 on jo päättynyt ja käynnissä on edelleen 12 hanketta.
Vuonna 2012 päätöksen saaneista 24 hankkeesta 21 on käynnissä ja 3 on jo päättynyt.
Päätöksen teko ELY :ssä: Ensimmäiset päätökset hankkeille saatiin huhtikuussa, jolloin 5 hanketta sai päätöksen.
Touko-, elo-, syys-, loka- ja marraskuussa saatiin 2 päätöstä/ kuukausi, heinäkuussa yksi, kesä- ja joulukuussa 4. Eli
huhtikuun päätösmäärää ei ylitetty koko loppuvuotena.
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.

Maksatukset:
Vuonna 2012 tukien maksatuksia haettiin 40 hakemuksella. ELY -keskus teki niistä maksatuspäätöksen 34
hakemukseen. Edellisenä vuotena vireille tulleista maksuhakemuksista sai päätöksen 33 hanketta ja vuonna 2010
hakenut sai viimein päätöksen. Kaiken kaikkiaan päätöksen sai 68 hanketta. Tulos on huikea verrattuna edellisen
vuoden maksatuspäätösten määrään. Maksuhakemusten ja sen liitteiden kokoaminen ei kuitenkaan mitenkään ole
helpottunut.
Hakija joutuu edelleen tuottamaan maksatukseen todenteet kaikesta hankkeeseen liittyvästä; maksukuiteista, niiden
liitteistä, tiliotteista, kirjanpidosta, varmennukset kirjanpitäjiltä, omat varmennukset, vakuutustodistukset, valvojien
varmennukset, ohjausryhmien asiantuntijalausunnot, tilintarkastuslausunnot, hankkeeseen kuuluvista
vastikkeettomista töistä tehdyt tuntilistat monenkertaisine varmennuksineen ja syntymävuosineen, lisättynä
viimeaikaisilla vaatimuksilla vastikkeettomiin töihin liittyvien muistioiden tuottamisesta maksatukseen, joilla
varmistetaan että on tehty jotain valmistavaa työtä. Alkuvuodesta 2012 ilmeni uusi tulkinta; vastikkeettomia
suorituksia tekevälle työntekijälle maksettu matkakorvaus tulkitaan talkoolaisille maksetuksi korvaukseksi
talkootöistä. Mikä johti siihen, että jos talkoolaiselle maksetaan matkakorvauksia matkasta, hänen talkootyönsä
hylätään. Mitään pykälää tai lainkohtaa ei kuitenkaan esitetty perusteluiksi tehdyille hylkäyksille, vaan vedottiin
ainoastaan Mavin antamaan maksatuskoulutukseen.
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Mikä ihmeellisintä voi maksatus muuttaa hankkeen budjettia ilman muutoshakemuksia siitä mitä se alun perin on ollut
ja jota on puollettu rahoitettavaksi Kantrissa. Hankkeen toteuttajalle ei voi kerralla selittää sitä kaikkea mitä
hankkeessa pitää muistaa tehdä. Voi ainoastaan sanoa että hanke tulee toteuttaa sellaisena kuin sen on hakenut ja
päätös tulee lukea heti kun sen on saanut ja verrata sitä haettuun ja Kantrin puoltamaan hakemukseen ja mikäli se siitä
eroaa vaatia korjausta/perusteluja. Hankkeiden rinnalla kulkemisen osaaminen onkin osoittautunut edelleen tärkeäksi
ellei entistäkin tärkeämmäksi tehtäväksi.
Vuonna 2012 Pirkanmaan ELY:n maksajat purkivat jonot ja saivat maksatukset sujumaan alkuvuoden jälkeen
sujuvasti. Maksuhakemukset käsiteltiin nopeasti ja päätökset tulivat muutamassa viikossa, mikäli hakemus oli hyvin
tehty. Maksajille suuri kiitos! Niinpä loppumaksun on meidän hankkeistamme saanut jo 63 hanketta. Käynnissä ja
vireillä on edelleen viitisen kymmentä hanketta.
Kantriin saapuneet Leader- tukihakemukset 1.1. - 31.12.2012
Vuonna 2012 Kantriin saapui 22 Leader–tukihakemusta. Kantrin johtokunta käsitteli hankkeita kaikissa
seitsemässä kokouksessaan. Leader -rahoitusta puollettiin kaikkiaan 20 hakijalle, joista kaksi oli tullut Kantriin
vuoden 2011 lopulla, kolme tukihakemusta peruttiin, niin että johtokunta joutui vain toteamaan asian.
Kpl
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N:ro
01332012
01342012
01352012
01362012
01372012
01382012
01392012
01402012
01412012
01422012

Hankkeen nimi

Hakija

Kunta

Vireille

Työtilojen, myyntitilojen ja varaston rakentaminen

Ateljee ArteMaria

Vesilahti

10.1.12

Yrityksen markkinointia kehittävät toimenpiteet
Lämpöeristyksen parantaminen
Nuorisoseurantalolla

Sarin niittypalvelut
Lempäälän
Nuorisoseura ry

Nokia

23.1.12

Lempäälä

21.2.12

Leipojanlahden kunnostussuunnitelman laatiminen

Anian osakaskunta
Suojärven Suklaatila
Oy
Raikunseudun
osuuskunta

Pirkkala

21.2.12

Ylöjärvi

16.3.12

Kangasala

16.3.12

Anian osakaskunta
Nurmen kyläyhdistys
ry
Kapeen maa- ja
kotitalousseura r.y.
Kangasalan Välkkyvä
Vesijärvi ry
Ruskeapään
yksityistien
tienhoitokunta

Pirkkala

30.3.12

Lempäälä

30.3.12

Tampere

30.3.12

Kangasala

30.3.12

Nokia

30.3.12

Pakkaussuunnittelu ja yrityksen markkinointivideo
Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu
Leipojanlahden kunnostus
Luodonniemen puhdas vesi
Ilmalämpöpumppu kylätalo Myrskylle
Puhdas Vesijärvi kartalla

01432012 Katuvalaistus Ruskeapääntielle
01442012 Ranta ja kesäteatteri 2012-13
Leader-toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 2.
01452012 Koirien koulutus - ja kilpailukentän rakentaminen
01462012 Investointituki
01472012 Nokian RC-puiston jatkokehittäminen
0148- Investoinnit tuotannon kapasiteetin ja
2012 monipuolisuuden rakentamiseksi
0149- Moisionjoen ja Moisiolammen monitavoitteinen
2012 kunnostussuunnittelu
01502012 Suunnitelma Ahostenjärven kunnostamiseksi

Rämsöön kyläkerho ry Vesilahti
SYTY
LeVek ry.
Kangasalan
koneraivaus ky
Pirkanmaan RCAutoilijat ry
Suojärven suklaatila
oy
Moisionlammen
suojeluyhdistys
Honkaniemen
Kyläyhdistys ry

30.3.12

Lempäälä

3.8.12

Kangasala

7.8.12

Nokia

6.9.12

Ylöjärvi

27.7.12

Lempäälä

25.9.12

Lempäälä

25.9.12
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01512012
01522012
01532012

Lumitykin veden jäähdytysjärjestelmän hankinta

Lempäälän Kisa ry

Lempäälä

Einettären uudet toimitilat
Kulttuurituottaja, kylän kulttuurin juuret ja siivetkehittämishanke

Einetär, J.Sihvo

Nokia

Rämsöön kyläkerho ry Vesilahti

28.9.12
16.11.12
28.11.12

Työntekijät ovat valmistelleet hakemukset eli pyrkineet saamaan hakijoilta hankehakemukset liitteineen ennen
johtokunnan kokousten käsittelyä.
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat seitsemän hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä: 1. Ympäristövastuinen asuminen
0136-2012 Leipojanlahden kunnostussuunnitelman laatiminen; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide
323; Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa
ympäristönhoitosuunnitelman sekä alueen sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen
turvaverkot vahvistuvat naisten ollessa hankkeen toteutuksessa avainroolissa. Hankkeen toteuttaja on Anian
osakaskunta Pirkkalassa. Hankkeessa laaditaan kunnostussuunnitelma Leipojanlahdelle.
0138-2012 Vesi- ja viemäriverkon suunnittelu; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 322; Kylien
kunnostus ja kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa ympäristönhoitosuunnitelman ja
ympäristön tilaa parantava menetelmän. Hankkeen toteuttaja on Raikunseudun vesiosuuskunta, Kangasala.
Hankkeessa tehdään vesi- ja viemäriverkon suunnitelma Raikkuun.
0139-2012 Leipojanlahden kunnostus; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 322; Kylien kunnostus ja
kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa ympäristönhoitosuunnitelman ja ympäristön
tilaa parantavan menetelmän. Hankkeen toteuttaja on Anian osakaskunta, Pirkkala. Hankkeessa tehdään suunnitelman
vesialueen kunnostamisesta. Leipojan lahti on osa isompaa vesistöä, Pyhäjärveä.
0140-2012 Luodonniemen puhdas vesi; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 322; Kylien kunnostus ja
kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa ympäristön hoitosuunnitelman ja ympäristön
tilaa parantavan toimintatavan. Hankkeen toteuttaja on Nurmen kyläyhdistys ry, Lempäälä. Hankkeessa tehdään
toimenpiteitä alueen saamiseksi yhteisen vesihuollon piiriin.
0142-2012 Puhdas Vesijärvi kartalla; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 323; Maaseutuperinnön
säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa ympäristön tilan parantavan
menetelmän. Hankkeen toteuttaja on Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry. Hankkeen toimet ovat varsin innovatiivisia ja
niillä pyritään tuottamaan ajantasaista tietoa järven tilasta, joka puolestaan mahdollistaa turvallisen liikkumisen
järvellä. Hankkeesta hyötyy 1200 maanomistajaa, n. 700 kesämökin omistajaa ja 27 kalastus/osakaskuntaa, yli 1000
veneen omistajaa ja viiden yleisen uimarannan käyttäjää. Hanke on esimerkillisen yleishyödyllinen ja siitä hyötyvien
joukko on tuhansissa.
0149-2012 Moisionjoen ja Moisionlammen moni tavoitteinen kunnostussuunnittelu; Toimenpide 323;
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa
ympäristönhoitosuunnitelmia kaksi kappaletta joelle ja lammelle, sisältäen kuusi ympäristön tilaa parantavaa
menetelmää. Hankkeen toteuttaja on Moisionlammen suojeluyhdistys ry, Lempäälä.
Hankkeen tuloksena on kokonaisvaltainen suunnitelma niistä toimista joita Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostus
tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa. Hankkeesta hyötyvät kaikki kunnan asukkaat eritoten lähikylät, matkailijat,
melojat, urheilukalastajat, rannanomistajat sekä alueella toimivat yhdistykset.
0150-2012 Suunnitelma Ahostenjärven kunnostamiseksi; yleishyödyllinen kehittämishanke; Toimenpide 323;
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa
ympäristönhoitosuunnitelman ja ympäristön tilaa parantavia toimintatapoja. Hankkeen hakija on Honkaniemen
kyläyhdistys ry; Lempäälä. Hankkeen tavoitteena on selvittää järkevät kunnostustoimenpiteet asiantuntija-apua
käyttäen ja kunnostaa yhteisranta alueen asukkaiden käyttöön, noin sata taloutta.
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Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat yhdeksän hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman
painopistettä: 2. Yhteisöllisyys, paikalliskulttuuri ja nuoriso.
Tavoitteena on että alueen sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys lisääntyy ja arjen turvaverkot
vahvistuvat. Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös kehittämistyötä tekevänä. Kansainvälisyys ja
muiden kokemuksesta oppiminen vakiintuu.
0142-2012 Puhdas Vesijärvi kartalla; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide 323; Maaseutuperinnön
säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke tuottaa ympäristön tilan parantavan
menetelmän. Hankkeen toteuttaja on Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry. Hankkeen toimet ovat varsin innovatiivisia ja
niillä pyritään tuottamaan ajantasaista tietoa järven tilasta joka puolestaan mahdollistaa turvallisen liikkumisen
järvellä. Hankkeesta hyötyy 1200 maanomistajaa. n. 700 kesämökin omistajaa ja 27 kalastus/osakaskuntaa, yli 1000
veneen omistajaa ja viiden yleisen uimarannan käyttäjää. Hanke on esimerkillisen yleishyödyllinen ja siitä hyötyvien
joukko on tuhansissa.
0135-2012 Lämpöeristyksen parantaminen Nuorisoseurantalolla; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide
323; Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke mahdollistaa
yhteisöllisen kohtaamispaikan säilymisen. Hankkeessa parannetaan Nuorisoseurantalon lämpöeristystä ja näin ollen
saadaan säästöä lämmityskuluissa ja säästyneet rahat voidaan osoittaa toimintaan.
Talon käytettävyys lisääntyy ja merkittävän maaseutuperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville varmistuu.
Lempäälän Nuorisoseura ry parantaa lisäeristeillä talon energiatehokkuutta ja näin ollen osallistuu myös
ilmastotalkoisiin.
0143-2012 Katuvalaistus Ruskeapääntielle, yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322; Kylien kunnostus
ja kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke toteuttaa paikallista yhteisöllisyyttä ja vahvistaa
paikallista yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arjen turvaverkkojen vahvistamiseksi. Hankkeen
toteutti Ruskeapään tienhoitokunta, Nokia. Hankkeessa laitettiin valaistus kylätielle yhteisvoimin.
0145-2012 Koirien koulutus- ja kilpailukentän rakentaminen; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide
322:Kylien kunnostus ja kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hankkeessa kunnostetaan
yhteisöllinen kokoontumistila ja luodaan uusi toiminnanmuoto, lisäksi hankkeen toteutuksen avainrooleissa on joukko
naisia. Hanke on myös läpileikkaavasti ympäristövastuinen. Hankkeessa rakennetaan koiraharrastajille koulutus- ja
kilpailukenttä, jonka toivotaan lisäävän alan toimintaa alueella. Ympäristöä siistitään ja laitetaan harmaavesien
käsittely ajan tasalle, rakennetaan kompostikäymälä ja tehdään kaivo. Hanketta toteuttaa LeVek r.y. Lempäälä.
0151-2012 Lumitykin veden jäähdytysjärjestelmän hankinta; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide
322:Kylien kunnostus ja kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hanke mahdollistaa alueellisen
sosiaalisen verkoston vahvistumista ja yhteisöllisyyden lisääntymistä muodostaen arjen turvaverkon alueelle.
Hankkeessa Lempäälän Kisa järjestää lempääläläisille mahdollisuuden hiihtää aikaisemmin ja pidempään.
Kohderyhmänä ovat kaikki hiihdosta kiinnostuneet ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tavoiteltu palvelu avautuu yli
kuntarajojen käyttäjilleen ja mahdollistaa omaehtoisen liikuntamuodon hiihdon harrastajille.
0153-2012 Kulttuurituottaja -Kylän kulttuurin juuret ja siivet; yleishyödyllinen kehittämishanke. Toimenpide
323:Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen. Kantrin tavoitteiden mittarilla mitattuna hankkeen
yhteisöllisyyden lisäksi se tuottaa alueelle kulttuurialan eri toimijoiden verkottumismahdollisuuden ja toteutuessaan
on esimerkkinä muille toimijoille kulttuuritapahtumien tuottamisesta paikallisesti. Hankkeessa naiset ovat toteutuksen
avainrooleissa. Hankkeessa kehitetään Rämsöön kylän tapahtumia ja kulttuurituotantoa uudella tavalla. Hankkeen
hakija on Rämsöön kyläkerho ry, Vesilahti.
0147-2012 Nokian RC-puiston jatkokehittäminen; yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322: Kylien
kunnostus ja kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hankkeella viimeistellään yhteisöllinen toiminnan
muoto ja harrastustila. Hanke ei rajoitu yhden kunnan harrastajiin vaan palvelee koko Pirkanmaan harrastajia.
Hankkeen tavoitteena on luoda koko Pirkanmaan aluetta palveleva radio-ohjattavien pienoisautojen harjoittelukeskus.
Tärkeimpänä tavoitteena on luoda turvalliset ja toimivat puitteet harrastukselle, tarjoten erityisesti lapsille ja nuorille
helpon ja turvallisen tavan perehtyä pienoisautoiluun. Samalla alueella toimii myös Nokian monitoimirata.
Toteutuessaan Nokian RC- puisto tulee tarjoamaan niin hyvät puitteet harrastamiselle ja kilpailemiselle että se
houkuttelee kävijöitä koko Etelä-Suomen alueelta. Rata-alue toteutetaan siten että siellä voidaan järjestää myös
kilpailuja, alkaen kerhokilpailuista aina EM –mestaruuskilpailuihin saakka. Hankkeen toteuttaja on Pirkanmaan RC Autoilijat ry.

11
0144-2012 Ranta ja kesäteatteri: yleishyödyllinen investointihanke. Toimenpide 322: Kylien kunnostus ja
kehittäminen. Kantrin tavoitteiden mittareilla mitattuna hankkeessa valmistuu yhteisöllinen kohtaamispaikka
kyläläisten käyttöön Vesilahden Rämsöön Suonojärven ranta-alueelle, josta Rämsöön kyläkerho vastaa. Suonojärven
rannalla on toimintakeskus, jonka kyläläiset ovat rakentaneet noin 30 vuoden aikana. Alueella on suosittu uimaranta,
kesäteatteri, rantapaviljonki, kirkkovene vajoineen ja laitureineen, grillikatos sekä muita rakennelmia. Ympäristössä
on myös arvokas Ahtialan lehmuslehto. Alueelle on tehty yleissuunnitelma jota nyt toteutetaan. Hankkeen avulla
toteutetaan rannan alueen kohentamista ja kesäteatterin varustamista ja esteettömyyttä, parantaen samalla alueen
turvallisuutta. Kulkureittejä tasoitetaan ja valaistaan, rakennetaan tasoja ja terasseja laaditun yleissuunnitelman
mukaan. Hanke tulee hyödyttämään kyläläisten lisäksi kaikkia vierailijoita.
Leader Asiamies II; Alueidenvälinen yleishyödyllinen kehittämishanke. Hanke on Suomen Kylätoiminta ry:n vetämä
ja sen avulla pyritään edistämään Leader-toimintaa Suomessa. Rahoitus on jaettu kaikkien toimintaryhmien kesken.
Johtokunta on valinnut rahoitettavaksi seuraavat viisi hanketta toteuttamaan Kantrin ohjelman painopistettä:
3. Aktiviteettipalveluita ja paikallistuotteita lähimaaseudulta;
Suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten raaka-aineiden ja muiden
resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
0132-2011 Yhtiön koneiden hankinta; yrityksen investointituki. Tuki kohdistuu koneiden ja laitteiden hankintaan
Teiskon rengaspalvelu oy:lle. Kantrin mittareilla mitattuna syntyy uusi työpaikka ja kaksi ihmistä työllistyy
kokoaikaisesti. Yritys on Tampereen maaseutualueella.
0134-2012 Yrityksen markkinointia kehittävät toimenpiteet; yrityksen kehittämistuki. Tuki kohdistuu Sarin
Niittypalvelut - yrityksen markkinointitoimiin. Kantrin mittareilla mitattuna saadaan yksi uusityöpaikka ja nainen on
avainroolissa. Yritys on Nokian maaseutualueella.
0137-2012 Pakkaussuunnittelu ja yrityksen markkinointia kehittävät toimenpiteet; yrityksen kehittämistuki.
Tuki kohdistuu Suojärven Suklaatila Oy:n markkinoin kehittämiseen. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu
lähipalvelu lähimaaseudulta ja palvelun olemassaolo tulee paremmin ihmisten tietoon. Yritys on Ylöjärven
maaseutualueella.
0109-2011 Oman toimitilan hankinta; yrityksen investointituki. Tuki kohdistuu Pirkan suunnittelu Oy:n oman
toimitilan hankintaan Ylöjärven maaseutualueelta. Kantrin mittareilla mitattuna toteutuu lähipalvelu lähimaaseudulta
ja synnytetään uusi työpaikka.
0152-2012 Einettären uudet toimitilat: yrityksen investointituki. Tuki kohdistuu Einettären uuden toimitilan
hankintaan ja kunnostamiseen. Kantrin mittareille mitattuna toteutuu lähipalvelu lähimaaseudulta ja syntyy uusi
työpaikka.
Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen vuonna 2012 puollettujen hankkeiden kautta ja
tähän mennessä koko ohjelmakaudella
Tavoite1. Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa maaseutumaisemasta säilyy
maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Vuoden 2012 puolloista tavoitetta toteuttaa kuusi hanketta. Koko ohjelmakauden tulos on 36 hanketta.
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Näiden uusien suunnitelmien myötä
alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tällainen suunnitelma.
Vuoden 2012 puolloista yksikään hanke ei tuottanut omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Koko
ohjelmakauden tulos on viisi kylien maankäyttösuunnitelmaa.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä. Lisäksi tehdään 7
ympäristönhoitosopimusta.
Vuonna 2012 tulos on 5 uutta ympäristönhoitosuunnitelmaa ja koko ohjelmakaudella toteuma 26 kpl.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta, menetelmää tai toimintatapaa.
Vuonna 2012 tulos on 9 ja koko ohjelmakauden toteuma 28.
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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.
Vuonna 2012 tätä tavoitetta toteuttamaan on valittu 10 hanketta ja koko ohjelmakaudella 81.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoontumistiloja sekä luodaan uusia
yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Vuoden 2012 tulos oli 7 kpl ja koko ohjelmakauden toteuma 55. Alueemme yhteisöt ovat merkittävässä määrin
ryhtyneet aivan uusiin toimiin luodakseen uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa alueen kunnissa
usean toimijan yhteistyönä.
Jo nyt voidaan sanoa että kaikissa kunnissa on organisoitu erialisia usean toimijan yhteistyön tuloksena
kohtaamispaikka tai arjen turvaverkkotoiminta. Alueelle on syntynyt vesihuolto-osuuskuntia vastaamaan alueiden
veden tarpeesta ja hoitamaan jätevesiä kestävällä tavalla yhteisesti. Alueen asukkaat eri kunnissa ovat heränneet
ympäristön vointiin ja ovat teettäneet suunnitelmia vesistöjen hoidosta ja ryhtyneet niihin. Erilaiset yhteisöt,
yhdistykset osuuskunnat, jakokunnat ja hoitokunnat ovat merkittävässä määrin ryhtyneet uusiin yhteisiin toimiin
ympäristön hyvinvoinnin ja yhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi.
Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Tämän mittarin kohdalla tulos vuonna 2012 on nolla ja koko ohjelmakaudella toteuma on 3,1 %.
Kantri teetti heti ohjelmakauden alussa tutkimuksen nuorison halukkuudesta hankkeiden toteuttamiseen tai niihin
osallistumisiin, niinpä tulos ei yllätä. Toisaalta nuoriin kohdistuvia hankkeitta tai toimia on kyllä runsaasti, sillä kaikki
kylätaloihin kohdistuvat toimet kohdistuvat myös nuoriin ja lapsiin. Ylöjärven Live-pullistus hanke kohdistuu nuoriin
kokonaan ja se pyrkii ohjaamaan nuorisoa kädestä pitäen musiikin pariin erilaisin toimin. Nokialla Taivalkunnan
kyläyhdistys onnistui Yrityskoulu -hankkeessaan niin hyvin että saamallaan sponsorituella se pystyi kattamaan kaikki
hankkeesta aiheutuneet kulut itse ja tavoitteet saavutettiin monikertaisesti. Mahdollisuutena on että Nokian
Taivalkunnan koulusta tulee Suomen ensimmäinen golf-painotteinen koulu. Hanke palkittiin Kantrin Vuoden 2011 hankkeena.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Vuoden 2012 tulos on 3. Koko ohjelmakaudella toteumaksi paljastuu 62. Hankkeissa hankkeiden vetäjiksi,
kirjanpitäjiksi, talkoiden muonittajiksi, tiedottajiksi paljastuu nainen yhtä usein kuin mieskin. Suomi on melko tasaarvoinen maa eikä täällä valita tehtäviin sukupuolen mukaan niin kuin arvelimmekin tätä mittaria luodessamme.
Meillä tehtävään valitaan se joka osaa. Hankkeissa talkoisiin osallistuu perhekuntia ja vaikka paikalla olisikin vain
mies osallistuu kotona oleva vaimo hankkeeseen tekemällä yksin kotityöt tuona aikana. Niinpä voisi sanoa että
talkootyöt tuplaantuvat esitettyihin lukuihin todellisuudessa eikä niitä talkoita mitata millään mittarilla.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella toteutettua ja 4 muuta
ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Yhtään ei ole toteutunut vieläkään, mutta yhdessä hankkeessa kaikilla kunnan kylillä oli mahdollisuus lähteä
kylään toisen maan kyliin. Syntyykö siitä ystävyyskyliä on tulevaisuuden asia, mutta siemen on kylvetty!
Toisaalta Ylöjärven kaupungin Samassa veneessä yhdessä eteenpäin toteutettiin vuoden 2012 huhtikuussa
ystävyyskylä-vierailu Viroon, johon osallistui noin kolmekymmentä aktiivista kyläkehittäjää Ylöjärveltä.
Tavoite3: Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa laajemmin paikallisten
raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
Vuonna 2012 tätä tavoitetta toteuttamaan valittiin 6 toimenpidettä ja koko ohjelmakauden luvuksi tulee 37.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
Vuonna 2012 tulos on 2 kpl josta voi sanoa että olemme mukana tukemassa uutta yritystä, mutta ei voi sanoa
että yritys syntyy tuella. Koko kaudella olemme saaneet olla tukemassa 12 alkavaa yritystä sen alkumetreillä.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.

13
Vuoden 2012 tulos on 6 kpl. On suureellisesti sanottu, että tuella syntyy uusi työpaikka, mutta Kantri on voinut
olla mukana tukemassa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Koko ohjelmakauden aikana
toteumaksi tullee 36 kpl uusien työpaikkojen osalta.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
Vain kaksi yritystä on kertonut, että saadun yritystuen ansiosta voi sanoa olleen hyötyä yrityksen jatkajalle.

Resurssit
Kantrille myönnetty myöntövaltuus vuosittain / toimenpiteittäin hanketoiminnan osalta
Päätöksin ja puolloin sidottu myöntövaltuus toimenpiteittäin
Myöntövaltuutta siirretty toimenpiteiden välillä.
Eu
TP 411
MMM:n ilmoittama siirto vuodelta 2011
10,04
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2012
0,00
Sidottu puolloin vuonna 2011
0,00
Siirrettävää vuodelle 2013 jää
10,04
TP 412
0,00
TP 413
MMM ilmoittama kehys v. 2012
264900,00
MMM ilmoittaa siirrosta vuodelta 2011 vuodelle 2012
48022,54
Palautus kehykseen
46890,00
Käytettävissä yhteensä vuonna 2012
359812,54
Toteuma eli päätöksin sidottu v.2012
-302828,31
Kehystä jäljellä päätösten jälkeen 31.12.2012
56984,23
Puollot ilman päätöstä vuodelta 2010-2012
- 99972,00
Kehyksen ylitys/ kehystä jäljellä
-42987,77
MMM:n ilmoitus kehyksestä vuodelle 2013
Kehystä jäljellä puoltojen jälkeen vuodelle 2013
eu
421
MMM:n ilmoittama kehys vuodelle 2012
18000,00
Siirto vuodelta 2011 vuodelle 2012
3791,12
Palautus kehykseen
180,00
Kehys yhteensä 2012
21971,12
Siirto kehykseen Joutsenten reitti
3294,00
Siirto kehykseen Poko ry
6529,75
Kehys yhteensä
31614,87
Sidottu päätöksin vuonna 2012
-31789,20
Kehystä jäljellä päätösten ja siirtojen jälkeen
-174,33

Valtio
3,92
0,00
0,00
3,92
0,00
206000,00
2053,77
25970,00
234023,77
-204767,00
29256,77
-80432,00
-51175,23

valtio
11443,36
14000,00
160,00
25603,36
2562,00
5078,69
33084,05
-25262,60
7821,45

2. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallituksen kokoonpano
Kantri ry on yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yleiskokous.
Kantri ry:ssä oli jäseniä vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 472. Jäsenistöstä henkilöjäseniä oli 432; naisia 206, miehiä
226 ja nuoria 37, yhteisöjäseniä 40, joista yksi kuntajäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi vuoden aikana kolme.
Säännöt
Viimeisin sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2008. Vuonna 2012 vuosikokous
hyväksyi uudet sääntömuutokset Kantri ry:n sääntöihin, mutta niistä ei ole vielä tullut hyväksyntää Patentti- ja
rekisterihallituksesta.
Muutokset tehtiin pykäliin seuraavasti: 2 §: … suorittaa alueen ja maaseudun… …yhteistyöelimenä alueen
kehittämistyössä (aik. maaseudun) 8 § …maaseudun tai aluekehittämistyötä…
Eli ko. pykälät tulisivat kuulumaan muutoksen jälkeen seuraavasti:
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan sekä
kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
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ehittämishankkeista julkisyhteisöjen edustajien kanssa
- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen sisäistä ja ulospäin
suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
tyksen tarkoitusta edistävillä toimintatavoilla
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
arpajaisia saatuaan siihen asianomaisen luvan.
8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa ainakin
kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksellä jollekin seudulliselle tai
maakunnalliselle maaseudun tai aluekehittämistyötä tekevälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai maakunnalliselle, kylien
yhteistyöstä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.
Johtokunnat
ajanjaksolla 1.1.2012 - 14.5.2012
Lempäälässä Hakkarin koululla 6.5.2011 pidetyssä vuosikokouksessa Kantrin johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Mikko Rydman, Kangasala, 6.tk, edustaa maaseudun asukkaita. Johtokuntaan päätettiin valita 8 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
varsinainen jäsen
Anu Tervonen, Nokia, 1. tk
Timo Perälampi, Lempäälä, 1. tk
Markku Männikkö, Vesilahti , 4. tk

varajäsen
Tiina Laakkonen, Ylöjärvi,1. tk
Jarmo Kivineva, Kangasala, 1. tk
Eeva Palmolahti, Tampere, 3. tk

Yhdistysten ja yritysten edustajiksi valittiin
Antti Teivaala, Ylöjärvi, 6. tk
Riitta Halme, Lempäälä, 2. tk
Antti Uusi-Rasi, Vesilahti, 1. tk

Raimo Vähämaa, Tampere, 3. tk
Matti Järvinen, Tampere, 2. tk
Arto Tiainen, Lempäälä, 3. tk

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajiksi valittiin
Juha Saarikko; Tampere, 3. tk
Sanna Eklund, Ylöjärvi, 6. tk
Juha Tanila; Pirkkala, 2. tk
Minna Rautalin, Nokia, 3. tk
Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Riitta Halmeen ja sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Kari
Kylkilahti.
ajanjaksolla 15.5.2012 - 6.9.2012
Ylöjärvellä Viljakkalan seurantalolla 15.5.2012 pidetyssä vuosikokouksessa Kantrin johtokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Anu Tervonen Nokialta, 2. tk, edustaa julkista tahoa.
Julkisen tahon edustajiksi valittiin
varsinainen jäsen
Timo Perälampi, Lempäälä 2. tk.
Markku Männikkö, Vesilahti 5. tk.

varajäsen
Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi 1. tk.
Eeva Palmolahti, Tampere 4. tk.

Yhdistysten ja yritysten edustajat
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi 1. tk
Riitta Halme, Lempäälä 3. tk.
Matti Järvinen, Tampere 4. tk

Tarja Törmänen, Kangasala 1. tk.
Anna-Maija Perko, Kangasala 1. tk.
Arto Tiainen, Lempäälä 4. tk
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Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajat:
Johanna Tahlo, Ylöjärvi 1. tk
Silja Frigård, Lempäälä 1. tk.
Juha Saarikko, Tampere 4. tk

Antti Perälä, Lempäälä 1. tk.
Markus Koskinen, Kangasala 1. tk.
Juha Tanila, Pirkkala 3.

Tilintarkastajaksi valittiin Tampereen Yhteisörevisio Ky. Tilintarkastajan varahenkilöä ei valittu
(tilintarkastusyhteisö). Toiminnantarkastajaksi valittiin Panu Pirhonen ja varahenkilöksi Erkki Eteläaho
Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Riitta Halme ja sihteeriksi kutsuttiin Kari Kylkilahti, Kantrin
toiminnanjohtaja.
ajanjaksolla 6.9.2012 - 31.12.2012
Kantri ry piti ylimääräisen yleiskokouksen 6.9.2012 Lempäälän Hakkarin koululla. Syynä kokoukseen oli yhdistyksen
puheenjohtajan Anu Tervosen pois muutto alueelta ja hänen tilalleen päätettiin valita uusi puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi yleiskokous valitsi Antti Uusi-Rasin Vesilahdelta. Johtokunta pysyi muuttumattomana, samoin
varapuheenjohtaja ja sihteeri.
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 2012 oli vuonna 2007 toimeen valittu Kari Kylkilahti , KTM. Hän oli myös
yhdistyksen sihteeri. Toimintarahan hankeaktivaattorina toimi Kantri ry:n vakituinen työntekijä Airi Paananen.
Yhdistyksen muut työntekijät - KyläNyt -hanke
Anna Kulmakorpi, kyläkoordinaattorina vuoden 2011 alusta KyläNyt hankkeessa.
Kantrin toimitilat
Toimitilojen osoite on Hallilantie 24, 33820 Tampere.
Toimintarahan käytössä 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. Arkisto on erillään toimistotiloista. Kantrin kirjanpitoa hoitaa auktorisoitu TammerTili Oy Nokialta. Kantrin käyttämä kirjanpito-ohjelma on Netvisor. Kaikki Kantrin työntekijät ja johtokunnan jäsenet
ovat allekirjoittaneet salassapitolupauksen.
Viranomaistoiminta
Hankkeiden vastaanottamiseksi ja viranomaistoiminnan turvaamiseksi Kantrin johtokunta on antanut
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.
Hankkeiden ohjausryhmiin Kantrin edustajaksi on esitetty vain toiminnanjohtajaa.
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 ja verkostoyksikön järjestämiin koulutuksiin
sekä osallistunut eri organisaatioiden järjestämiin toimintaan liittyviin kehittämisseminaareihin.
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Rahoituskehyksen arvioitu jakauma julkisen rahan osalta eri toimenpiteisiin
Rahoituskehyksen julkisenrahan sidonta toimenpiteittäin vv. 2007-2012 ;
Toimeenpano on esitetty Kantrin uuden kehyksen pohjalta. vuoden 2013 alussa.
Olemme tarkastelleet kehyksen sitomista omasta kehyksestämme nähden emmekä ole siirtäneet siihen muilta
siirtyneitä (alueidenväliset hankkeet) kehyksiä. Katsomme että jokainen toimija seuraa oman kehyksensä sitomista
luovutettujen kehystenkin osalta. Näin tehden ei pääse syntymään päällekkäistä tai harhaan johtavia tuloksia.
Toimintalinjojen (TL) mukaan sidotut varat esitämme vain kertaalleen ja siten että alueiden väliset hankkeet ovat vain
TL 421:ssä eikä TL 3:ssa ole niiden rahoitusta. TL 421:ssä näkyy vain Kantrin sitomat varat.
arvio
vuosittain

uusi
kehys2013

toteuma
sidottu 07-12

euroina
sitomatta

2,00

11 567,00

82897,99

-36890,11

46007,88

44,5%

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

2940324,14
147016,16
294032,11
88209,63
764483,49
852693,12
617468,07
176419,27

-2883006,20
0,00
-482013,05
-204253,09
-34567,80
-1659750,66
-502421,60
-0,00

57317,94
147016,06
-187980,90
-116043,50
729915,69
--807057,50
115045,84
176419,27

98,05%
0,00 %
163,93 %
231,55 %
4,52 %
194,65 %
81,37 %
0,00 %

421
431
yht.

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

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

1121579,85
318279,85
803300,00
4144799,99

-938501,85
-318279,85
-620222,00
-3858398,16

183078,00
0,00
183078,00
286401,84

83,68 %
100,00 %
77,21 %
93,09 %

TL

tp

TL 1

111

TL 3

TL 4

arvio
%

sidottu
%:na

3. Viestintä ja koulutustoimenpiteet paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman
toteuttamisen tukemiseksi
Kantri ry on koko vuoden 2012 tiedottanut usealla eri tavalla. Tiedottamisesta osa on osoitettu suurelle yleisölle;
uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyen ja käynnissä olevan arviointiin liittyen julkaistiin kaikissa alueemme
kuntien paikallislehdissä ilmoitus tilaisuuksista. Osa tiedotuksesta on kohdennettu tietyille tahoille, yleisen
tietämyksen lisäämiseksi Leader-toiminnasta. Tällaisia täsmätilaisuuksia ovat olleet käynnit eri kunnissa 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 se
ollut joko aktivointi- tai tiedotustilaisuus. Kantri ry:n itse järjestämiä tilaisuuksia vuonna 2012 olivat Kantrin
vuosikokoukset, kuntapalaveri sekä kahdeksan kuntatilaisuutta alueemme kunnissa. Kantri ry on saanut vuoden 2012
aikana useita kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin.
Kantrin ja sen rahoittamien hankkeiden lehtijuttuja on ollut varsin hyvin kaikissa alueella ilmestyvissä lehdissä.
Leader-rahoitusta saaneet hakijat ovat saaneet hyvin palstatilaa lehdissä ja ovat kutsuneet paikallista lehdistöä
katsomaan rahoitettuja kohteita. Kantrin vuonna 2007 avatut uudet kotisivut ovat laskurin mukaan keränneet yli
100 000 katsojakertaa. Vuonna 2012 kävijöitä oli yli 20 000. Monien yhteistyökumppaneidemme, kuntien ja
yhdistysten sivuilta on linkki meidän sivuillemme.
Viestinnästä on kyse myös vuoden hanketta valittaessa.
Kantri ry valitsi vuoden hankkeeksi Taivalkunnan kylät ry:n Taivalkunnan yrityskoulu –hankkeen Nokialta.
Hanke sai paljon julkisuutta paikallisesti ja hakijat onnistuivat toteuttamaan hankkeen yrityskummien tuella.
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Kantrin ohjelman tiedotussuunnitelma ja mitä vuonna 2012 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
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, eikä heille tule lähettää enää paperiversioita
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote KantriNews tuotetaan ja lähetetään 4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenille ja
muille sidosryhmille.
Tiedotteet postitettiin neljä kertaa vuoden 2012 aikana. Samat tiedotteet ovat saatavissa myös kotisivuilla.
Tiedotteet on luettavissa Kantrin kotisivuilla ja halukkaille lähetetään myös sähköpostiin.
Oma esite
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertova esite. KyläNyt hankkeen esitteet ja tiedotteet.
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 kaikissa alueemme kunnissa vähintään kerran; Kangasala
13.9., Lempäälä 6.9., Nokia 25.9., Pirkkala 3.10., Tampere 31.3., 25.4., 10.5., Vesilahti 8.5., 20.9., Ylöjärvi 11.9.,
18.9.
”Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään 2 tapaamista vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla heille
tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita.
Kuntapalaveri 16.4. Joulukuulle suunniteltu palaveri peruuntui kuntayhteyshenkilöiden aikatauluongelmien vuoksi.
”Tarpeen mukaan erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.”
Rahoitusluento Varalassa Soutu- ja melontaliitolle 17.3, Info-piste Ylöjärvi Elossa 14.1. Erilaisissa
hankeneuvotteluissa ELY:ssä. Hankeneuvontaa ja opastusta annettiin täsmäopetuksena asiakaslähtöisesti 102 kertaa.
Ohjausryhmän kokouksissa käytiin vuonna 2012 kaikkiaan 15 kertaa.
”Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista.”
Yhteisölliset investoinnit ja ympäristöhankkeiden teemahakuun osallistuvien määrät ovat osaltaan kertomassa
alueemme toimijoiden tarpeista edelleen kunnostaa omia elinympäristöjään kokonaisvaltaisesti ja kestävästi ajatellen
myös tulevia sukupolvia. Kantri keräsi alueensa asukkailta mielipiteitä ja arvioita alueen kehittämistarpeista nyt ja
tulevaisuudessa.
Nuorisosuunnitelma hankeen tavoitteiden mukaisesti hankkeessa koottu nuorisotoimikunta on toiminut
Kantrin johtokunnan alaisena toimikuntana ja siinä ovat toimineet seuraavat henkilöt;
Silja Figård, Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Heidi Lehtiniemi-Eerola, Sakari Nylund, Johanna Tahlo
Nuorisotoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana kerran 8.3. Nuorisotoimikunnan jäsenistä valittiin johtokunnan
jäseniksi Silja Frigård ja Johanna Tahlo.
Kantrin johtokunta on arvioinut omaa toimintaansa vuoden aikana tutustumalla jo valmistuneisiin tai työn alla oleviin
rahoitettuihin kohteisiin ja kuunnellut tuensaajien mielipiteitä tuen vaikuttavuudesta ja sen merkittävyydestä. Vuonna
2012 johtokunta tutustui paikanpäällä kahteen hankkeeseen Nokialla Joukolla Jukolaan ja Tottijärven
Monitoimipuisto -hankkeeseen.
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”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 ja Pirkanmaan Liitto. 3.2.,10.4.,2.10.
Kantri ry:n toiminnanjohtaja oli edustajana Pirkanmaan Maaseutujaostossa, jonka toiminta heräsi horroksestaan viime
vuonna.
Osallistuimme Pirkanmaan Liiton järjestämiin useisiin tilaisuuksiin vuonna 2012 mm. Tietojohtamisseminaarit
5.6.,22.8.,18.9.,16.10., Maaseutuseutufoorumi 30.11.
Valtakunnan taso
Osallistuimme Maaseutuverkoston, MMM:n ja Sitran järjestämiin seminaareihin.
Toimintarahan 13279 ; 4.5.2012 hyväksytty rahoitus; toteuma v. 2011,vv. 12-13 kustannusarvio
v.2011
v.2012
v.2013
Budjetti
toteuma
arvio
arvio
Palkkauskulut
Ostopalvelut
Vuokrat
Kokouspalkkiot ym.
Viestintäkustannukset
Kone- ja laitehankinnat
Toimistokalusteet, tarv.
Erityistaidot
Kotimaanmatkat
Ulkomaanmatkat
Muut kustannukset
Kust. yht.
Tulot
Rahoitettavat menot

176350,00
14000,00
13410,00
13000,00
7000,00
1700,00
1300,00
400,00
9200,00
2950,00
2690,00
242000,00
0,00
242000,00

45698,99
1925,83
4133,60
2953,67
2812,23
367,90
308,36
0,00
2101,32
0,00
0,00
60301,90
0,00
60301,90

89111,77
3531,08
6754,8
6152,99
2116,14
424,3
893,79
30,00
2733,66
122,00
0,00
111870,53
0,00
111870,53

53500,00
3000,00
4060,00
4000,00
1500,00
300,00
500,00
50,00
2000,00
500,00
500,00
69910,00
0,00
69910,00

Toteuma

arvio

arvio

Eu
Valtio
Kunnat
Muu valtio
Muu julkinen rahoitus
Hyväksytty rahoitus
Tulot

108900,00
84700,00
48400,00,00
0,00
0,00
242000,00
0,00

27135,85
21105,67
12060,38

53341,74
39154,69
22374,11

31459,50
24468,50
13982,00

60301,90
0,00

11870,53

69910,00

Kokonaisrahoitus

242000,00

60301,90

111870,53

69910,00

4. Suunnitellut ja toteutuneet arviointitoimet
Vuoden alkupuolella tehtiin raportit Maville ja MMM:lle sekä Kantrin jäsenistölle.
Johtokunta ja henkilöstö ovat toteuttaneet toiminnan jatkuvaa arviointia kokouksissaan.
Mavin valvonta/tarkastusyksikkö teki 3.1.2012 tarkastuksen Kantrin edelliseen toimintaraha-hankkeeseen.
Tarkastus on oivallinen mahdollisuus arvioida tehtyjä toimia yhdessä vieraan henkilön kanssa. Tarkastaja antaa myös
arvioin kirjallisena.
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Kantrin johtokunta on arvioinut omaa toimintaansa vuoden aikana tutustumalla jo valmistuneisiin tai työn alla oleviin
rahoitettuihin kohteisiin ja kuunnellut tuensaajien mielipiteitä tuen vaikuttavuudesta ja sen merkittävyydestä saajilleen
Vuoden 2012 Kantrin toiminnan arviointiin osallistettiin kaikki halukkaat . Kyselyjä tehtiin sekä kotisivujen kautta
että kuntakohtaisissa tilaisuuksissa. Tavoitteena oli kuulla onko johtokunta onnistunut tulkitsemaan puolloillaan
meneillään olevaa ohjelma Lähellä mutta kaukana ja kuulla suuntaviivoja tuleviin vuosiin.

5. Analyysiä oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista vuonna 2012
Merkittäviä ongelmia Kantrin omassa toiminnassa ei ole edelleenkään ollut. Ryhmän asema omassa seutukunnassa oli
vakaa. Taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat säilyneet hyvänä. Rahoituksen kysyntä oli hyvää, erityisesti
teemahaut ympäristö-hankkeista ja yhteisöllisistä investoinneista onnistuivat taas hyvin. Hallinnon viiveistä
huolimatta uusia hakijoita on edelleen runsaasti.
Vuonna 2012 yhteistyö Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sujui hyvin. Yritystukien käsittely sujui erinomaisesti
sekä päätös että maksamispuolella ja toivottavasti tilanne säilyy samana. Yhteisöllisten hankkeiden osalta
maksuhakemusten käsittely sujui kiitettävän nopeasti vuoden loppupuolella. Edellisten vuosien jonot hupenivat
vuoden aikana kokonaan.
Edellisten vuosien maksatusten hitaan käsittelyn ja valtavan todisteluaineiston määrän vuoksi sekä hankkeiden
päätöksen antaman mahdollisuuden mukaisesti (maksatusta ei tarvitse hakea kuin kerran hankkeen päätyttyä) ovat
hanketoimijamme päätyneet hakemaan maksatusta ainoastaan kerran, hankkeen lopuksi ja tämän ovat mahdollistaneet
alueemme luottolaitokset, kunnat ja säätiöt, jotka ovat antaneet hanketoimijoille lainan hankkeen ajaksi.
Vuonna 2012 maksoimme hankkeille kuntarahaa n. 130 000,00 euroa. Hanketoteuttajien kanssa tekemämme
sopimuksen mukaan on kuntarahaa palautettu vajaina päättyneistä hankkeista koko kaudella yhteensä 5700 euroa.

6. Analyysiä Leader -toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla
vuonna 2012
Palautetta keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta
Olisi ollut toivottavaa, että TEM ja MMM olisivat pystyneet antamaan seuraavan ohjelmakauden valmisteluun ja
erityisesti mahdolliseen kaupunki-Leaderiin vähän varmempia askelmerkkejä. Komission luonnokset seuraavasta
ohjelmakaudesta julkaistiin lokakuussa 2011ja neuvottelut kuntien kanssa piti aloittaa. Kuitenkin tilanne on jopa tätä
kirjoitettaessa epäselvä; voi olla että Suomeen tulee kaupunki-Leader, voipi olla ettei tule.
Aikaisempien vuosien tapaan Maaseutuverkostoyksikkö onnistui toiminnassaan myös vuonna 2012 hyvin.

7. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta
KyläNyt
KyläNyt-leaderhankkeen hankeaika on 1.1.2011-31.12.2013. Vuoden 2012 aikana hanke toimi Kangasalan, Pirkkalan,
Tampereen ja Nokian maaseutualueella. Edellisen vuoden tapaan on hankkeessa tehty kylien yhdistysten kanssa
yhteistyötä tiedotuksen saralla eri tavoin; Kaanaaseen valmistui juhlajulkaisu, Terälahden ja Sorkkalan kanssa on tehty
tiedotteita, Tampereen Ilmailu- ja moottoriurheilukeskukselle toteutettiin kotisivut ja Tottijärvellä on kylälehden teko
jatkunut. Vuoden loppupuolella Aitoniemi-Hirvenniemi on tarvinnut apua mm. kotisivujen kanssa.
Teematilaisuuksia järjestettiin kaksi; Seurataloilta maaliskuussa ja Varainhankinta-tilaisuus syyskuussa.
Kyläkoordinaattori on osallistunut kylien yhteistyöhön tähtääviin tilaisuuksiin Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella,
sekä järjestänyt kylätapaamisen Kangasalalla. Myös Ylöjärven kahteen loppuvuoden kylätapaamiseen osallistuttiin,
alustaen Ylöjärven mukaantuloa hankkeen toimialueeseen vuoden 2013 alusta.
Yksi merkittävimmistä yhteistyöverkostostoista, joissa kyläkoordinaattori on ollut mukana, on Kylien työryhmä.
Työryhmä on toiminut huhtikuusta 2011 seuraten ja ottaen eri tavoin kantaa Tampereen kaupunkiseudun
suunnitteluun ja hajarakentamisen hallintaan. Kylät ovat kokeneet suunnittelun suureksi uhaksi alueella.
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Kyläkoordinaattori on toiminut ryhmän koollekutsujana ja kirjurina. Yhteistyössä työryhmän kanssa järjestettiin myös
huhtikuussa Miksei maalle saisi muuttaa –tilaisuus, johon osallistui reilusti yli sata henkilöä.
Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista on uutisoitu jonkun verran paikallislehdissä. Pääasiallisesti hankkeen tiedotus on
ollut sähköistä hyödyntäen sähköpostia, blogia ja facebookia sekä sähköisiä ilmoitussivuja. Lisäksi on hankkeen
toiminnasta on tiedotettu KantriNewsissa.
Uusi ohjelmakausi
Kantri tekee sääntöjensä mukaan paikallista kehittämistä Tampereen seutukunnassa. Tämä voi jatkossa tarkoittaa
myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 350.000 asukasta, joista maaseutualueella määrittelystä riippuen
vähän vajaa 100.000. Asukastiheys on kaupunkialueet huomioiden kaksi ja puolikertainen koko Pirkanmaahan ja yli
kuusinkertainen koko Suomeen verrattuna. Toisaalta uusina alueina toiminta-alueeseen liittyvien Kurun alueen
(asukastiheys kunnan liittyessä Ylöjärveen 2009 alusta 3,4 as/km2) ja Kuhmalahden alueen (asukastiheys kunnan
liittyessä Kangasalaan 2011 6,2 as/km2) luonnetta voi parhaiten kuvata harvaan asutuksi maaseuduksi. Kantrin
alueeseen liittyynee Pomoottorin lopettamisen vuoksi myös Orivesi, joka on tyypiltään ydinmaaseutua.
Kantri valmistelee toimintaryhmätyötä koko alueellaan mukaan lukien kaupunkialueet ja pyrkii jatkossa käyttämään
maaseuturahoituksen lisäksi myös rakennesrahastojen tarjoamia mahdollisuuksia. Tapahtuuko näin aika näyttää, tätä
kirjoitettaessa optimismi ei ole kovin voimakasta, mutta ehkä jonkinlainen vesitetty paikalliskehittäminen saadaan
myös kaupunkialueille. TEM:n ehdotuksen mukaan rakennerahastojen paikalliskehittämistä tehtäisiin vain niillä
alueilla, joilla ei ole maaseuturahoitusta. Vaikka tällaisia onkin Kantrin alueella, rajaus on maaseuturahoituksen avulla
toteutettavien toimien sisällön rajallisuus huomioon ottaen maaseudun ja aluekehittämisen kokonaisuuden kannalta
huono.
Asukkaiden ja muiden sidosryhmien kuulemisen perusteella merkittäviä sisällöllisiä muutostarpeita uuteen ohjelmaan
ei tullut esille. Kysymys on siis evoluutiosta eikä revoluutiosta. Ohjelman valmisteluun osallistui eri tilaisuuksissa
reilusti yli sata henkilöä ja se on voimakkaasti omaehtoinen ja alueen tarpeista lähtevä.
Kehittäminen ohjataan kolmen päätavoitteen tai toimintalinjan mukaan:
1. Ympäristövastuinen asuminen
- rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta
- esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä
sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja
2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso
- rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
- esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin
kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä
3. Paikallinen yrittäjyys
- rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista
- erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös TL 1. ja 2. tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia
Ohjelman läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.
Ohjelmalle tavoitellaan maaseuturahoituksen osalta maltillista kasvua, erityisesti ottaen huomioon alueen
laajenemisen. Kaupunki-leaderin mahdollinen osuus huomioidaan sitä koskevien päätöksien toteutuessa. Tavoitteena
on ohjelma, joka ei liian tiukasti sido alueen toimijoita. Kehittämistä pitää pystyä tekemään myös vuonna 2020
paikallislähtöisesti ja paikallisiin ideoihin perustuen. Erityisen tärkeää ohjelman ja alueen kehittämistavoitteiden
kannalta on paikalliskehittäjän roolin vahvistaminen ja hakijan kannalta nopeampi, helpompi ja ennustettavampi
hankeprosessi.

8. Näkymiä vuoden 2013 toimintaan
Ohjelmakauden viimeisenä vuonna pyritään hankkeet saamaan käyntiin pikaisesti. Jaettavaa rahaa on vähän, joten
mitään kovin merkittäviä uusia avauksia ei ole luvassa. Hankkeita, joilla ole tarvittavia lupia, ei tulla rahoittamaan.
Kuluvana vuonna ei järjestetä teemahakuja, vaan haku jatkuu kunnes rahat loppuu.
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Vuoden 2012 loppupuolella alkanut yritysrahoituksen vilkas kysyntä antaa aiheen odottaa kehyksen loppuvan jo
keväällä, mikä olisikin toivottavaa, mikäli hakijat aikovat kunnialla saada hankkeet tai yritystuet valmiiksi ennen
toteutusajan loppumista. Ja maksatusten kannalta valtaosan hankkeista pitäisi päättyä ennen vuoden 2014 joulukuuta.
Vuoden 2012 aikana Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta tehostui edelleen ja siksikin olisi toivottavaa, ettei kaikki
kertynyt osaaminen katoaisi ohjelmakausien vaihteessa.
Kantri ry

Kari Kylkilahti

