Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä Kantrin strategia 2014 – 2020

Kantri ry:n vuosiraportti 2015
SISÄLLYSLUETTELO
1.Strategian painopisteiden toteuttaminen vuonna 2015
1.1.Strategian tavoitteiden toteumatilanne
1.2.Toiminta Leader-rahoituksella
1.3.Toiminta muulla rahoituksella
1.4.Päättyneiden hankkeiden vaikutukset
1.5.Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle
2.Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
3.Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
4. Yhdistys ja sen resurssit
Liitteet
Kantri ry
PL 42, 33820 TAMPERE www.kantriry.fi

1.Kantrin Strategian Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä toteuttaminen vuonna 2015
Kantri on rahoittanut maaseudun kehittämistä jo kolmella ohjelmakaudella hyvin tuloksin. Uusi ohjelmakausikin 2014-2020
alkoi lupaavasti. Kantrin saama rahoitus vuodelle 2015 oli 1.143.571,00 euroa julkista rahaa, yksityisen rahoituksen kanssa n.
kaksi miljoonaa euroa puollettavaksi maaseudun kehittämiseen. Kysyntä oli hyvää ja rahoitusta puollettiin 1.983,536,85 euron
kustannuksiin. Hakijoita oli 32, niistä uusia 22. Kantrin toiminta perustuu alueen asukkaiden kuulemiseen. Sen perusteella
kehittäminen ohjattiin strategian mukaisesti kolmeen toimintalinjaan.
1.1. Tavoitteiden toteumatilanne toimintalinjoittain
1.Ympäristövastuinen asuminen
20 %
Tavoite: Kantrin alueen ympäristö voi aikaisempaa paremmin ja sen käyttö on kestävää. Alueella on mahdollisuus
monimuotoiseen asumiseen.
-rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta
-esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön,
energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja
Toimintalinja ja mittarit
Ympäristöä parantavat toimenpiteet
Vesienhoitohankkeet
Maakäyttö- tai muut ympäristösuunnitelmat
Kylien kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelmat
Ilmastonmuutosta estävät tai siihen sopeuttavat
toimenpiteet

Indikaattori
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus

Tavoite
18
11
14
7
11

Toteuma 2015
9
2
2
2
2

Toimintalinjaa toteutti kaikkiaan 15 vuonna 2015 rahoitettavaksi valittua hanketta. Ympäristöä parantavia toimenpiteitä
toteuttaa 9 tavoite18. Puolletuissa investoinneissa parannetaan yhteisten tiloja esteettömillä ratkaisuilla, lisätään rakennusten
käyttöikää korjaamalla ja kunnostamalla jo olemassa olevia tiloja ja rakenteita uusilla, nykyaikaisilla energia- ja
jätevesiratkaisuilla. Alueemme asukkaat haluavat edelleen jatkaa vesistöjensä hoitoa erilaisilla toimilla. Osa suunnittelee ja osa
pääsee itse toteutukseen. Järvien ruoppausta, veden virtauksen parantamista ja kosteikko-hankkeita aloitellaan.
Kädentaitojen ruostuminen on huomattu ja monessa hankkeessa on kisälli-oppipoika -teemaa, jossa tämän päivän tarpeisiin
vastataan vanhoilla konsteilla. Kyse ei ole vain kulttuurin säilyttämisestä vaan arkipäivän opeista, joita nuoret haluavat oppia ja
vanhat opettaa, materiaalit hankitaan kierrätyksestä. Ympäristönhoidosta etsitään ratkaisuja maaseudun nuorten hyvinvointiin
4H:n metsä- ja biotalouden pilottihankkeella.
Uudenlaista yritystoimintaa on syntymässä olemassa oleviin kiinteistöihin. Vanhat maatilakeskukset saavat uuden elämän
elämys- majoitus- ja lähikauppatiloina kun ne korjataan kestävän kehityksen mukaisilla, uusilla lämmitys-, energia- ja
jätevesiratkaisuilla. Yritykset kiinnittävät entisestään huomiota myös turvallisuuteen ja riskejä ennakoidaan uusilla teknisillä
ratkaisuilla. Maankäyttö- tai muita ympäristösuunnitelmia toteuttaa kaksi, tavoite 14.Tavoitteena on tehdä yhdessä.
Suunnittelutyöstä alkaen tehdään yhdessä, osallistamalla mahdollisimman moni toimija. Tuloksena on yhteinen suunnitelma ja
siihen perustuva toteuttaminen. Laajakaistahankkeessa suunnitellaan verkkoa koko kunnan alueelle ja asukkaat/yhteisöt pyritään
sitouttamaan toteutukseen. Kylien kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelmia toteuttaa 3, tavoitteena 7. Kantrin oma
Kyläaktivaattori hanke palvelee kaikkia Kantrin maaseutualueen 103000 asukasta. Tekeminen on erilaisten yhteisöjen
kannustamista, opastamista ja avustamista. Alueidenvälisessä hankkeessa jalkapallon harrastajat ovat lyöttäytyneet yhteen ja
haluavat jakaa osaamistaan monen yhdistyksen kesken kehittämällä uuden toimintatavan.
Ilmastonmuutosta estäviä tai siihen sopeuttavia toimenpiteitä löytyy kolmessa hankkeessa, tavoitteena 11. Ilmaston
muutosta estetään mm. korjaamalla rakennuksia uuden rakentamisen sijaan, muuttamalla ja uudenaikaistamalla lämmitys- ja
jätevesijärjestelmiä ympäristöystävällisemmiksi.
Kantrin Ympäristövastuista asumista toteuttaa pääasiallisesti 7 hanketta ja niiden kokonaisrahoitus on 384 379,57, siitä
julkisentuen määrä on 245.112,32 euroa.
Tämän toimintalinjan osuudeksi arvioitiin 20 %. Toteuma on puolletusta julkisesta rahoituksesta 22,23 %. Toteuma olisi tällä
mittarilla arvioituna kiitettävä. Kantri on rahoittanut ympäristönhoitoa yhdistyksen POMO ajoista alkaen eli vuodesta 1997.
2000-luvulla yhteistyökumppanit ovat antaneet mielellään asiantuntija apua ja sitä on saatavilla niin ELY:n Ympäristö vastuualueelta kuin Kokemäenjoen vesistön vesien suojeluyhdistykseltäkin.
2.Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso
45 %
Tavoite: Kantrin alueen yhteisöt ovat aikaisempaa yhteisöllisempiä ja ottavat toiminnassaan huomioon myös erityisryhmät.
Kansain- ja alueidenvälinen kanssakäyminen ja yhteistyö on vakiintunutta. Naiset ja nuoret osallistuvat hankkeisiin aktiivisesti.
Paikallinen kulttuuri on merkittävä osa alueen vetovoimaa.
-rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
-esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä
Toimintalinja ja mittarit
Indikaattori
Tavoite
Toteuma
Uudet yhteistoiminnan muodot
Luettelo ja kuvaus
35
16
Yhteisölliset kokoontumistilat
Luettelo ja kuvaus
35
8
Nuorten ja lasten hankkeet (osallistuu)
Luettelo ja kuvaus
7
2
Nuorten ja lasten hankkeet (kohteena)
Luettelo ja kuvaus
14
10
Hankkeiden alueiden välinen yhteistyö
Luettelo ja kuvaus
11
4
Hankkeiden kv-yhteistyö
Luettelo ja kuvaus
3
0
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
Luettelo ja kuvaus
7
7

Toimintalinjaa toteuttaa kaikkiaan 19 vuonna 2015 rahoitettavaksi valittua hanketta. Uusia yhteistoiminnan muotoja toteuttaa
16, tavoitteena 35. Uusia verkostoja syntyy, kun luodaan erilaisia tapoja osallistua ja aktivoitua. Samoja tiloja/paikkoja
käytetään moneen eri tarkoitukseen, unohtamatta turvallisuutta ja esteettömyyttä. Suurten ikäluokkien vanhentuminen näkyy
yhteiskunnassa. Harrastusmahdollisuuksista syntyy lähipalveluja. Julkisen tahon lopettamat palvelut korvataan uusilla
palvelumuodoilla omaehtoisuutta tavoitellen ja siihen kannustaen. Myös kriisitilanteisiin ollaan varautumassa uusin välinein.
Uusia vuotuisia tapahtumia ollaan rakentamassa vahvistamaan paikallisidentiteettiä. Eriarvoistumista estetään järjestämällä
kaikille avoimia matalan kynnyksen työpajoja ja kerhoja, unohtamatta mahdollisuutta oppia uutta elinikäisesti. Työhön ovat
ryhtyneet kunnat ja seurakunnat yhdistysten lisäksi. Kantrin oma Pieninvestoinnit -teemahanke pyrkii osaltaan rakentamaan
uuden, kumppanuuteen perustuvan yhteistoiminnan muodon. Koko Pirkanmaan kattavaa kumppanuutta ja yhteisvaikutusta
tavoitellaan Pirkanmaan Maaseutu –Ihmisten kokoisille ideoille-viestintähankkeella, jonka isännäksi Kantri ry on lupautunut.
Yhteisöllisiä kokoontumistiloja suunnitellaan, korjataan ja rakennetaan 8 hankkeessa, tavoitteena 35. Uusi hiihtopuisto ja
lisälenkki valmistuvat vuonna 2016. Uusi lähiliikuntapaikka ja jalkapallokenttä on jo tehty, kerhotiloja kohennetaan, samoin
erilaisia kokoontumistiloja seurantalosta kylätaloon. Hankkeita, joissa nuoret ja lapset ovat toteuttajina mukana, on kaksi,
tavoitteena 7. Toisessa opiskellaan käden- ja toisessa liikuntataitoja. Kummatkin ovat monen yhdistyksen yhteistoimintaa.
Nuoriin ja lapsiin kohdistuvia hankkeita on 10, tavoitteena 14. Erilaisia uusia harrastusmahdollisuuksia ollaan luomassa
urheilusta kädentaitoihin ja kirjastopalveluista internet-taitoihin. Hankkeiden alueiden välistä yhteistyötä tehdään 4
hankkeessa, tavoitteena 11. Yli kuntarajojen, maakuntarajoja oikoen kerätään paikallistarinoita jalostettavaksi huviksi ja
hyödyksi. Valokuitua suunnitellaan rakennettavaksi muutaman kunnan alueelle parantamaan peruspalveluja asukkaille.
Selvitystyöt ovat jo käynnissä. Kansainvälistä yhteistyötä ei ole vielä näkyvissä, mutta kaupungin ja maaseudun välistä
vuorovaikutusta 7 hankkeessa, tavoite 7. Keskelle Oriveden kaupunkia tehdään järjestöjen taloa matalan kynnyksen
kohtaamispaikaksi. Vesilahdella Kädentaito-kerhot ovat avoinna kaikille, samoin yritykset palvelevat kaikkia asiakkaitaan asuin
paikkaan katsomatta. Harratustoiminta solmii ehkä parhaiten maaseutua ja kaupunkia yhteen. Harrastuksia haetaan yli
kuntarajojen ja harva yhdistys haluaa/voi valita osallistujia/jäseniä asuinpaikan perusteella, päinvastoin kaikki ovat tervetulleita.
Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso toimintalinjaa toteuttaa pääasiallisesti 12 hanketta ja niiden kokonaisrahoitus on
887.865,88 euroa, siitä julkisen tuen määrä on 687.138,06 euroa.
Kantrin strategiassa hankekehyksestä arvioitiin tämän toimintalinjan osuudeksi 45 %. Toteuma tähän mennessä puolletusta
julkisesta rahoituksesta on 62,33 %. Hankkeiden arviointi Kantrin omilla kriteeripisteillä on ohjannut rahoitusta kuten pitääkin,
ohjelman mukaisesti. Tämän osion kohdalta tavoite on toteutunut kiitettävästi vuonna 2015 ja ehkä yllättävintä on ollut
yhteisöjen ripeä tarttuminen Leader-mahdollisuuteen, jonka avulla pyritään löytämään karkaavien palvelujen tilalle korvaavia,
omaehtoisia palveluja. Vaikuttaa myös siltä, että asukkaat haluavat olla toistensa kanssa tekemisessä muutenkin kuin
sähköisesti. Halua oppia toisiltaan kädestä pitäen, näkyy myös. Erityisryhmät on myös otettu huomioon. Naiset ja nuoret ovat
edelleen hankkeiden keskiössä toimijoina ja tarpeiden kartoittajina. Paikallisesta kulttuurista ammennetaan erilaisten
tapahtumien ja matkailun sisältöä.
3.Paikallinen yrittäjyys
35 %
Tavoite: Paikallinen yrittäjyys, joka perustuu ympäristön ja yhteisön kannalta vastuulliseen toimintaan, tarjoaa toimeentulon
aikaisempaa useammalle.
-rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista
-erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös TL 1. ja 2. tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia
Tavoite
Toteuma
Toimintalinja ja mittarit
Indikaattori
Uusien yritysten lukumäärä
Luettelo ja kuvaus
14
1
Uusien työpaikkojen lukumäärä
Kpl, sukupuoli, alle 35 v
35
10
Uusien palvelujen lukumäärä
Luettelo ja kuvaus
14
13
Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot
Luettelo ja kuvaus
3
6
Toimintalinjaa toteutti kaikkiaan 12 vuonna 2015 rahoitettavaksi valittua hanketta, yrityksiä niistä 10.
Uusien yritysten syntymistä toteuttaa 1 tuen kohde; Nuori yrittäjä perustaa mautokolarikorjaamon, kierrättää hyvät purkuosat
varaosaksi ja muut osat menevät kiertotalouteen. Olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämistä on tuettu 10 kohteessa.
Ratsastuskoulun asiakkaille tarjotaan uusia videointipalveluja. Vanhasta navetasta korjataan verhoomo jolloin uudet tilat
mahdollistavat kasvua ja uusia tuotteita. Maaseudun vetovoimaisuutta ja mahdollisuuksia hyväksi käyttäen ja ympäristöä
kunnioittaen, tuotetaan matkailijoille uusia elämyksiä uusituissa vanhoissa rakenteissa. Tarinallistamisen kautta paikalliset
vetovoimatekijät saadaan esiin, jolloin avautuu uusia mahdollisuuksia matkailuun. Kiinteistön ostolla ja myymälän
perustamisella palautetaan palveluja. Uudet koneet parantavat kannattavuutta ja näin saadaan uusia palveluja/tuotteita aina
vientimarkkinoille asti. Sateiden lisääntyessä varsinkin hevoskouluyrittäjät joutuvat sijoittamaan katettuihin tiloihin. Maneesin
rakentaminen avaa uusia mahdollisuuksia. Uusien työpaikkojen syntymistä on tuettu 10 hankkeessa/yritystuessa,
tavoitteena 35. Työpaikkoja syntyy verhoomoon, matkailuyritykseen, kyläpalveluun, kyläkauppaan, maatilamatkailuun,
järjestöjen taloon, mautopurkamoon, metalliverstaaseen, urheiluvälineitä tekevään yritykseen ja hevoskouluun. Työpaikkojen
säilymistä tuetaan 9 yrityksessä; Ratsastuskouluilla, verhoomossa, matkailuyrityksissä, tarinallistmishankkeessa,
kyläkaupassa, metalliverstaassa, urheiluvälinetehtaassa ja mainostoimistossa. Uusia palveluja syntyy 13, tavoitteena 14.
Alueellemme syntyy uusia videiointipalveluja, verhoomon opetuskursseja, uusia elämyspalveluja ja yöpymismahdollisuuksia,
esteettömiä kokoontumis- ja juhlatiloja, uusia matkailutuotteita, uusi kauppapalvelu, uusi mautopurkaamo/ varaosapalvelu,
plasmaleikkauspalvelu, yhteisiä monitoimitiloja, uusi maneesi ja uusia korkeatasoisia kuvapalveluja. Yrittäjien uusia
yhteistyöverkostoja on syntymässä 6, tavoitteena 3. Harva yrittäjä tulee toimeen ilman yhteistyöverkostoa. Paikallinen
yrittäjyys -toimintalinjaa toteuttaa pääasiallisesti 10 puollettua toimenpidettä/hanketta. Niiden kokonaisrahoitus on
711.273,40 euroa, siitä julkisentuen määrä on 170.454,60 euroa. Yritystuessa ei ole kuntarahaa. Yksityistä rahoitusta kertyy
540.818,80 eurolla. Kantrin strategian hankkeille suunnatusta rahoituskehyksestä arvioitiin tämän toimintalinjan osuudeksi 35

%. Toteuma tähän mennessä puolletusta julkisesta rahoituksesta on 15,46%. Kantrin kolmaskin kehittämisen painopiste on
siis toteutunut melko hyvin. Yritykset ovat hakeneet lähinnä investointitukea uusiin kehittämistoimiinsa. Edellisiin kausiin
verrattuna yritystukien haku on alkanut ripeästi. Syynä lienee vuoden 2014 tukikatko ja toisena syynä aktivoitumiseen, voisivat
olla Kantrin uudet yhteistyöverkostot kuten yrittäjäyhdistykset ja Finnvera. Tietoa on saatavilla usealta uskottavalta taholta.
Kantrin strategian läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.
Kaikille yhteiset
tavoite toteuma
Talkootyön määrä
Tunti (ikä, sukupuoli)
70000 12986
Osallistuneiden yhteisöjen määrä
Luettelo ja kuvaus
210
196
Osallistuneiden ihmisten määrä
Kpl, sukupuoli, ikä
7000
1035
Järjestettyjen tapahtumien määrä
Luettelo ja kuvaus
350
3
Yhteisöt joille johtokunta on puoltanut rahoitusta vuoden 2015 loppuun mennessä, ovat esittäneet tekevänsä yhteensä 12986
tuntia talkoita, joka on tavoitteesta 18,55 %, osallistavansa kaikkiaan 196 yhteisöä - tavoitteena 210 ja toimintaan osallistuvien
ihmisten määräksi on arvioitu 1035 henkilöä, tavoitteena 7000 ja tapahtumien määrän tavoite 350, toteutumassa vain 3. Pitäisikö
mittari Järjestettyjen tapahtumien määrä kirjoittaa paremmin auki?
1.2. Toiminta Leader-rahoituksella
Kantri ry järjesti taloutensa ja hallintonsa niin, että se toimi Leader -ryhmänä vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriön
kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti. Tiedotusta tehtiin monen eri kanavan kautta. Kantrin kotisivut olivat kaikkien
luettavissa osoitteessa www.kantriry.fi. Sivuilla oli vuonna 2015 4750 uniikkia vierailijaa, eniten marraskuussa. Kantri jakoi
tietoa omasta ja muiden toiminnasta ja rahoituksesta 500 jäsenelleen ja yhteistyökumppaneilleen neljällä KantriNews tiedotteilla sekä postin että netin välityksellä. Jokaisessa Kantrin alueen kunnassa järjestettiin vähintään yksi Leaderrahoitustilaisuus kevään 2015 aikana. Tilaisuuksia oli 12 ja niissä oli kaikkiaan 37 eri yhteisöä ja 200 henkilöä. Kantri jalkautui
muiden järjestämiin kylä-, järjestö-, luento-, esitelmä- ja markkinatilaisuuksiin, joissa sillä oli puheenvuoro, 18 kertaa ja niissä
tietoa jaettiin n. 900 henkilölle, mukaan mahtui kahdet maalaismarkkinat; Eräjärven yksi- ja Narvan kolmipäiväiset markkinat.
Vuosikokouksen lisäksi Kantri järjesti avoimien ovien päivän, hyrräklinikan ja Leader-viikon tapahtumia.
Kantri avusti hankkeita suunnittelevia ja hankehakijoita hakemusvaiheissa ja ohjasi hakijoita sähköisen tai kirjallisen
hakemuksen jättämisessä. Kantri vastaan otti toimistollaan yrityksiä ja yhteisöjä yhteensä 42 kertaa (75 hlö) ja kävi kutsuttuna
16 kohteessa (61 hlö) ja antoi näin hankekohtaista ohjausta. Hakemuksiin liittyvää avustavaa työtä tehtiin 32 hankkeen kanssa ja
niihin kohdistui myös ns. viranomaistyö eli vireille tulon tarkistukset, paperisten hakemusten skannaukset, hankkeiden
täydennyspyynnöt jne. Kantri käsitteli sille tulleet hankehakemukset kolmikannan mukaisissa johtokunnan kokouksissaan,
pisteytti kaikki tukihakemukset ja valitsi niistä strategiaansa parhaiten toteuttavat rahoitettavaksi ja antoi kaikista tukea
hakeneista hakemuksista lausuntonsa. Kantri toimi yhteistyössä alueensa asukkaiden, kuntien, seutukunnan, maakunnan,
Suomen ja Euroopan muiden paikalliskehittäjien kanssa monin eri tavoin. Kantri piti yhteyttä sidosryhmiin osallistumalla niiden
järjestämiin seminaareihin 42 kertaa, järjesti tapaamisia itse ja jalkautui eri tilaisuuksiin. Neuvotteli paikallisista
kehittämishankkeista Pirkanmaan muiden toimintaryhmien, ELY:n, kuntien ja yhteisöjen kanssa erikseen, yhdessä ja yhteisissä
vuosittaisissa tapaamisissa. Uusina tiedottamisen kohteina ja kumppaneina olivat alueemme yrittäjäyhdistykset sekä Finnvera.
Kantri järjesti hallintonsa niin avoimeksi ja läpinäkyväksi kuin säännökset antoivat myöten. Kaikissa toimissaan Kantri pyrki
toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti ja noudattamaan hyvää yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa.
Kantri pyrki osaltaan lujittamaan Leader -periaatteiden toteumista pisteyttämällä hankkeet myös Leader-periaatteiden
perusteella. Tiedottamisessaan toimintaryhmätyöstä Kantri noudatti sopimusta ja annettuja ehtoja. Kantrin hallinto perustuu
kolmikantaan, jossa julkinen sektori, alueen yhteisöt ja asukkaat yhdessä ja yhtä tärkeinä päättävät yhdistyksen toiminnasta ja
myös paikalliseen kehittämiseen myönnetyn rahoituksen suuntaamisesta. Päätösten viemisestä käytäntöön vastasi palkattu
toimintarahan henkilökunta, kaksi kokopäiväistä työntekijää, hankeaktivaattori Airi Paananen ja toiminnanjohtaja Kari
Kylkilahti. Toimintaraha päätös saatiin joulukuussa 2015.
Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä Kantrin kehittämisstrategian painopisteittäin: Hakemuksista lähes
puolet, 14, toteutti kahta Kantrin painopistettä. Hakemuksia tuli vireille yhteensä 32, niistä 21 oli uusia hakijoita (65,63%) ja
vain 11 vanhoja. Hakemukset jakautuivat seuraavasti:
Ympäristövastuinen asuminen;
15 hakemusta
Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso;
19 hakemusta
Paikallinen yrittäjyys;
13 hakemusta
Myönnetyn rahoituksen jakautuminen Kantrin kehittämisstrategian painopisteittäin
Rahoitusta puollettiin 10 yritykselle ja yleishyödyllistä kehittämistukea 20 yhteisölle.
julkinen
kokonaisrahoitus
Ympäristövastuinen asuminen 7 hanketta
245.112,32euroa
384.349,57 euroa
Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso 19 hanketta
687.138,30 euroa
887865,88 euroa
Paikallinen yrittäjyys 11 yritystukea
170.454,60 euroa
711.273,40 euroa
Esimerkkejä hyvistä hankkeista
Kantrin johtokunnan esityksestä vuosikokous valitsi Ohjelmakauden 2007-2013 hanketoimijaksi Rantajätkät ry:n Ylöjärveltä.
Rantajätkät ry on toteuttanut erittäin hyvin Kantrin ohjelmaa ja saanut paljon toimintaa aikaan suhteellisen pienellä rahalla.
Yhdistyksen hankkeet ovat olleet esimerkillisesti toteutettuja ja yhdistys on myös pystynyt saamaan uusia ihmisiä toiminnan
piiriin. Myös yhdistyksen sukupolven vaihdos tapahtui hankkeiden aikana onnistuneesti.
Johtokunta pisteytti kaikki vuonna 2015 vireille tulleet uuden ohjelmakauden 2014-2020 hankkeet. Korkeimmat 26
kriteeripistettä sai yleishyödyllinen Vesilahden museoyhdistyksen Perinteiset käsityöt- hanke. Toiseksi parhaat 25 pistettä
sai yleishyödyllisistä hankkeista Oriveden kaupungin Järjestöjen talo- hanke ja 4H-liiton Loimu -hanke. Yritystuista 25
pistettä saivat Tilan talouskeskuksen muuttaminen, Rimwoodin toimitilat ja Tuotannon robotti-investointi. Alin pistemäärä jolla

sai rahoituksen vuonna 2015 oli 18 pistettä. Parhaimmat Kriteeripisteet saanut Perinteiset käsityöt -hanke sai 7/7 Leaderperiaatepistettä. Hanke on kaikkien Kantrin strategian läpileikkaavien periaatteiden mukainen: innovatiivinen, mahdollistava ja
kokeileva. Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus sai kaikkiaan 10/15 pistettä ja Kantrin tavoitteidenmukaisuudesta 5/5
pistettä. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat nuoret ja lapset, hankkeessa syntyy kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja hanke
kohdistuu erityisryhmiin, näistä asioista hanke sai kolme lisäpistettä. Kaikin puolin hieno hanke.
Kuvaus teemahankkeista
Kantrin Pieninvestoinnit -teema hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Hanke helpottaa yhteisöjen
mahdollisuuksia hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader- varoja ja edistää Kantrin strategian
toteuttamista. Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leader toiminta-alue eli Leader–rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n.
103 500 asukasta). Hankkeen toteutus-aika on 1.1.2016 – 30.11.2017. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis
kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteen toteuttajina voivat olla mm. urheilu-, Martta- ja nuorisoseurat, osakaskunnat. Hankkeen
tavoitteina on kylien pieninvestointien toteuttaminen ja sen myötä kylien toiminnollisuuden edistäminen, kylien yhteistyön ja
vuorovaikutuksen lisääminen, kyläläisten yhteisten tilojen käytön monipuolistaminen ja uudenaikaistaminen sekä kestävän
kehityksen ratkaisujen käyttöönotto sekä mahdollisesti kansainvälistymisen mahdollisuuksien avautuminen.
Kantri pyrkii näin auttamaan pieninvestointeja alueellaan. Kantri hakee rahoituksen, valitsee rahoitettavat toimenpiteet avoimen
haun kautta, tekee sopimukset toteuttajien kanssa, asioi ELY:n kanssa, neuvoo toimijoita, kokoaa raportit ja maksatukset ja
siirtää tuet toimenpiteiden toteuttajille. Hankkeiden toteuttajat saavat keskittyä varsinaiseen tekemiseen. Hankkeen tuloksena
yhteisöt toimivat entistä aktiivisemmin, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolistunut. Yhdenvertaisuus on
lisääntynyt toimijoiden kesken ja ne tarttuvat omiin mahdollisuuksiinsa pelotta ja osaavat hakea rahoitusta isompiinkin
toimenpiteisiin eri rahastoista ja eri lähteistä.
Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin.
4H-liiton pilottihanke LOIMU täydentää osaltaan valtakunnallista LUMOA -hanketta.
Luettelo kaikista hankkeista Liite 2.
1.3.Toiminta muulla rahoituksella
Kantri haki Pirkanmaan ELY:stä Maaseuturahaston rahoitusta Pirkanmaan toimintaryhmien yhteiseen Pirkanmaan Maaseutu –
Ihmisten kokoisille ideoille-viestintähankkeeseen. Vireille tulon ja ELY:n pisteytyksen jälkeen Kantri sai myönteisten
lupauksen rahoituksesta. Hanke on aloitettu omalla riskillä 2016. Kantri valitsee vuoden 2016 alussa hankkeeseen työntekijän
yhdessä muiden Pirkanmaan toimintaryhmien kanssa. Tavoitteena on tehokas viestintä.
Kantrilla ei ole toimintaa muiden rahastojen rahoituksella.
Kuntien ja yksityisten rahoittama Kantrin Nuoriso-Leader-rahoitus on saanut hyvän vastaanoton koko alueella. Johtokunta
käsiteli v. 2015 kaikkiaan 22 hakemusta, kokonaisbudjetiltaan 40.880,00 euroa. Tukea myönnettiin 20 hakijalle, yhteensä
11.169,00 euroa. Nuoriso-Leaderin tavoitteena on innostaa nuoria harjoittelemaan rahoituksen hakemista pienessä
mittakaavassa. Nuorille on annettu mahdollisuus saada tukea heidän omiin hankkeisiinsa jotka he itse toteuttavat hakemisesta
alkaen. Byrokratiaa on mahdollisimman vähän. Nuoriso-Leader on tavoittanut lyhyessä ajassa kohderyhmäänsä hyvin. Tukea
voi saada koko Kantrin alueella eli Leader-toiminnasta pois suljetut alueetkin ovat mukana (kaupunkien keskusta- alueet).
Luettelo hankkeista liite 3.
1.5. Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle.
Sähköinen hakeminen
Alkanutta ohjelmakautta leimaa sähköisen hakemisen mahdollisuus Hyrrässä. Sähköinen haku on tuottanut monen tasoisia
ongelmia sekä hakijoille että rahoittajille. Katso-tunnusten käyttöönotto on ollut haastavaa. Yhdistysten allekirjoitustapa, ”kaksi
aina yhdessä”, on myös aiheuttanut viivästyksiä vireille tuloissa. Sähköinen asiointi on muuttanut käytänteitä. Paperisia
hakemuksia on edelleen otettu vastaan Kantrissa ja näin ollen toimittu myös Hyrrän paperihakemustallentajana.
Paperihakemuksessa oleva liiteluettelo on selkeästi ilmaistu ja helppo hakijan ymmärtää, niinpä liitteetkin ovat näissä
hankkeissa olleet kunnossa. Hankkeiden valmistelu on siis edelleen sangen työllistävää eikä sähköinen hakeminen ole sitä
vähentänyt. Kopiointi on vaihtunut skannaukseen. Työn tekeminen laadukkaasti ei nopeuta tällä hetkellä prosessia, kun
päätöksiä ei voida tehdä Hyrrässä.
Kaikki rahoituspuoltomme ovat edelleen ilman päätöstä. Puollettujen hankkeiden toteuttajia onkin ohjeistettu toteutuksessa.
Kaikille ohjeita kysyneille on lähetelty lomakkeita työajanseurannasta, vastikkeettomista suorituksista, kilpailutuksesta ja
hintavertailusta. Hanketoteuttajia on myös rauhoiteltu päätösten viivästymisestä. Osa puolletuista hankkeista on, kaikesta
huolimatta, aloitettu omalla riskillä. Kaiken kaikkiaan järjettömän kehno toteutus ohjelmakauden alun toimeenpanossa kalvaa
koko rahoituksen uskottavuutta.
MMM:n myöntämä rahoituskehys 30% pienempi kuin haettiin
Tavoitteista ei tulle toteutumaan toimintaraha-työtekijöiden määrän kasvattaminen. Hallintoon varattu rahoitus on tarkoitus
riittää vuoteen 23 asti. Myös uusi tapa laskea toimintarahan lopullinen rahoitus vasta hankkeille myönnetyn julkisen rahan
toteumasta ohjelmakauden lopussa, muuttaa toimintaa. Tarvitaan lisää tarkkuutta ja osaamista hallinnon kuluseurantaan ja
ennakointia koko rahoituksen sitomisessa. Kokemuksesta tietää, että hankkeet toteutuvat vajaina ja varsinkin nyt, kun
maksatuksia ei käsitellä ryhmissä. Niinpä kehys pitää puoltaa reilusti yli ja hankkeiden muutoshakemukset pitää saada
toteumaksi mahdollisimman tarkasti. Toimintarahatyön jakaminen toimintaan ja aktivontiin lisää osaltaan byrokratiaa ja
kustannuksia. Kirjanpidon kustannukset tulevat kasvamaan.
Vuonna 2016 rahoitus tullaan kohdistamaan myös pakolaisiin ja turvapaikan hakijoihin. Lähinnä tämä tarkoittaa
kotouttamistoimintaa. Kantrin strategia antaa siihen mahdollisuuden ilman muutoksia. Nuoriso-Leader- rahoituksemme sääntöjä
on jo lavennettu koskettamaan myös kotouttamista. Vilkas kysyntä yritystuista ja kuituhankerahoituksista ennakoi näiden
hankkeiden määrän kasvavan edelleen.
Kantrin strategian hyvä toteutuminen vuonna 2015 antaa uskoa, että olemme kuulleet oikein alueemme asukkaita.

Kantrin toiminnan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2016 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tavoitteena on alueemme asukkaiden henkinen ja taloudellinen hyvin vointi. Hyvinvointia tukemaan on haettu ja saatu Leaderrahoitus. Tätä toimintaa jatketaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimeenpanossa tiedottamista syvennetään myös
hankkeiden toteuttamiseen ja päättämiseen. Kumppanuutta vahvistetaan omilla hankkeilla; Kantrin pieninvestoinnit Teemahankkeella, Kantrin Kyläaktivaattori -hankkeella ja Pirkanmaan Maaseutu –Ihmisten kokoisille ideoille-viestintähankkeella.
Kantrin saama kehys vuodelle 2015 on sidottu lähes kokonaan suunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan tuplaantuminen tulee
tehostamaan Kantrin toimintaa ja lisäämään sen tunnettuutta vuotta 2016.
2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan sekä kehittää
ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Kantri toimeenpani omaa Leader-kehittämisohjelmaansa puoltamalla rahoitusta paikallisiin, alueellisiin ja alueiden välisiin
hankkeisiin ja tukiin. Suunnitteli ja haki neljä omaa strategista hanketta; toimintaraha-, kyläaktivaattori- ja investoinnit teema hankkeen omasta Leader-kehyksestään ja yhden koko Pirkanmaan kokoisen hankkeen ELY :n alueellisesta Manner- Suomen
maaseudunkehittämisrahastosta. Hankkeiden toteuttaminen on alkanut tai alkaa vuonna 2016.
Kantri toimi yhteistyöelimenä alueen kehittämistyössä jakamalla tietoa omasta ja muiden toiminnasta ja rahoituksesta
jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.
Kantri piti yhteyttä sidosryhmiin osallistumalla niiden järjestämiin seminaareihin, järjesti tapaamisia itse, jalkautui eri
tilaisuuksiin ja neuvotteli paikallisista kehittämishankkeista Pirkanmaan muiden toimintaryhmien, ELY :n, kuntien ja yhteisöjen
kanssa erikseen ja yhteisissä vuosittaisissa tapaamisissa. Kantri toimi monin eri tavoin alueensa kehittäjänä ja eduntekijänä.
Kantrin Nuoriso-Leader on saanut 22 uutta nuorta toimijajoukkoa liikkeelle positiivisesti.
Valtakunnallisesti Kantri on antanut osaamistaan Suomen Kylätoiminta ry:lle (Syty ry): Kantrin toiminnanjohtaja on Sytyn
hallituksen jäsen ja Leader-jaoston puheenjohtaja. Leader-jaoston puheenjohtajan työ on edellyttänyt edustamista myös
ulkomailla. Kantrin panos Sytylle on ajallisesti merkittävä. Kantri on osallistunut paikallisesti Sytyn valtakunnallisiin
teemapäiviin. Kantri sai tehtäväkseen Lempäälän maaseudunkehittämisohjelman päivitystyön. Työhön palkattiin Eliisa
Vesisenaho.
Johtokunnan jäsenistö on vaihtunut ja mukana on jälleen ensikertalaisia. Hankkeiden arviointi ja pisteytys julkisten
kriteeripisteiden avulla on avannut Kantrin toimintaa suurelle yleisölle ja syventänyt Leader-metodin ymmärtämistä.
Voidaan sanoa, että Kantri ry on uudistanut toimintaansa ja onnistunut siitä huolimatta lähes kiitettävästi. Rahoitustoiminnan
volyymi on noussut 100 % edellisestä vuodesta uuden toimeenpanoa alettua.
Uusia nuoria saatiin mukaan omaehtoiseen toimintaan Kantrin Nuoriso-Leader-rahoituksen avulla.
Vuonna 2015 Kantrin johtokunta valitsi 20 rahoitettavaa Nuoriso-Leaderiä haetuista 22. Hakuaikoja oli neljä ja heti
ensimmäinen haku yllätti suosiollaan. Nuorisoa on saatu mukaan toimintaan 100% enemmän kuin edellisenä vuonna;
Frisbeerata, Narvan Markkinoiden lasten-alue, Touholan maitolaituri, Namboree 15, Nuorten päivät, vohvelikahvila, Liikettä ja
vertaistukea, Nuorisokulttuuritapahtuma, partiolaisten retkikämppä, Liutun rannan kahvio, Muru kesäkahvila, mopopajat ja
Halloween-juhlat ovat nuorten hankkeita. Nuoriso-Leaderin käyttöä päätettiin laajentaa pakolaisia, siirtolaisia tai
turvapaikanhakijoita koskeviin hankkeisiin ilman ikärajaa.
Laatukäsikirjaa päivitetään vuosittain ja ensimmäinen päivitys tehdään vuoden 2016 ensimmäisessä johtokunnan
kokouksessa. Kantri on toiminut aina lähes laatukäsikirjansa mukaisesti. Asioiden esille tuominen laatukäsikirjassa on avannut
arvoja, toimintatapaa ja auttaa ulkopuolisia tunnistamaan tarvittavia osaamisalueita. Laatukäsikirja on myös
perehdyttämisasiakirja uusille työntekijöille.
Oppimissuunnitelman toteuttaminen; Kantrin alueen toimijoiden oppimissuunnitelmalla tarkoitetaan sitä, kuinka
toimintaryhmä ja toimintaryhmän alue systemaattisesti tiedostavat omat osaamisalueensa: vahvuudet ja heikkoudet ja mitä
tehdään tämän parantamiseksi. Keskeistä on oppiminen ja sen siirtämisen systemaattisuus ja suunnitelmallisuus. Tässä
yhteydessä oppimista tarkastellaan kolmesta näkökulmasta.
Yksilöiden oppiminen vuonna 2015. Kantrin henkilöstö osallistui lähes kaikkiin Maaseutuviraston ja Maa- ja
metsätalousministeriön järjestämiin koulutuksiin. Leader-rahoitusta koskevat asiat; lait, asetukset, määräykset, lomakkeet,
ohjeet, tarkistuslistat otettiin käytäntöön toimeenpanon alettua. Hyrrä uutena hakemisen mahdollisuutena on otettu käyttöön.
Tavoitteena on paperiton toimisto.
Organisaation oppiminen: Kantrin johtokunta käytti Hyrrää kokousmateriaalin katseluun. Valintakriteerien käyttö hankkeiden
valinnassa otettiin sujuvasti käyttöön. Jokainen hakemus pisteytetään käyttäen Kantrin uusia valintakriteereitä, jotka ovat
julkisesti nähtävillä Kantrin kotisivuilla.
Kantri teetti opiskelijalla edellisestä ohjelmakaudesta loppuraportin ja tunnisti siitä tiedottamiseen liittyvät ongelmat ja ryhtyi
toimeen. Kantri neuvotteli Pirkanmaan muiden toimintaryhmien ja ELY :n kanssa yhteisestä tiedottaja-hankkeesta.
Neuvottelujen tuloksena Kantri laati suunnitelman, ryhtyi hankkeelle isännäksi, haki rahoitusta ja on nyt palkkaamassa yhteistä
tiedottajaa.
Kantri on tehnyt edellisistä ohjelmakausista arkistojärjestelmän, joten tiedot löytyvät nopeasti ja ovat käytettävissä edelleen.
Verkoston oppiminen; Kantri on jalkautunut sidosryhmiin ja verkostoihin varmentamaan tiedon leviämistä alkaneesta
ohjelmakaudesta ja Leader-mahdollisuuksista. Kantri järjesti Hankeklinikan. Tiedon leviämistä varmistettiin osallistumalla
kutsuttuna puhujana yhteisöissä, yrityksissä ja seminaareissa. Kantrin toimistolla vastaanotettiin hakijoita ja heitä opastettiin
hakemaan tukia sekä paperilla (3 kpl) että sähköisesti. Kantrin hakijoista oli vuonna 2015 valtaosa (22/32) uusia hakijoita, joka
asetti monenlaisia haasteita verkoston oppimiselle. Sähköinen hakeminen pakotti hakijat opettelemaan valtionhallinnon Katsosivujen käyttöä. Kantrin www.sivustoa uusittiin ja hakijoita opastettiin käyttämään maaseutu.fi sivuja ja Hyrrä-sivuja. Voisi
sanoa, että yli 90 % hakijoista oppi käyttämään sähköistä hakujärjestelmää vuoden 2015 aikana.

Mitkä tekijät auttoivat tekemään Kantrissa työskentelystä sujuvampaa? Sähköinen hakemusten vastaanottaminen on
merkinnyt uutta mahdollisuutta sujuvuuteen ja paperittomuuteen- kestävään kehityksen. Sähköinen asiointi on helpottanut
toimintaa Hyrrän toimintahäiriöistä huolimatta, tosin paljon on vielä tapahduttava, jotta järjestelmä toimisi tavalla joka palvelisi
kaikkia käyttäjiä koko hankkeen ajan. Onnistuessaan Hyrrän toimintaa tullee sujuvoittamaan työskentelyä. Valintakriteerien
käyttö hankkeiden valinnassa on tuottanut johtokunnalle oivan työkalun ja hakijoille kartan jossa testata hankettaan ja toisaalta
oppaan hyvän hakemuksen ja hankkeen suunnitteluun. Monipuolinen ja nuorehko johtokunta on ollut edellytys koko ryhmän
sujuvalle toiminnalle. Kantrin johtokunta oli motivoitunut ja aktiivinen paneutuessaan käsiteltäviin asioihin vuonna
2015.Kokouksissa oli keskimäärin 10,6 osallistujaa/kokous. Kokouksia oli yhteensä 7, joista yksi vaihtokokous ja yksi pidettiin
palkitussa hankekohteessa.
Nuorten mukaan saanti uudella Nuoriso-Leader toiminnalla on lähtenyt hyvin liikkeelle. Mukaan on saatu uusia nuoria
toimijoita. Tukimuoto on otettu hyvin vastaan ja ” helppo” hakeminen mahdollistaa nuorten osallistamisen omaehtoiseen
toimintaan.
ELY :n ja Kantrin yhteistyösopimus allekirjoitettiin 4.2.2015. Sopimuksella vahvistettiin työnjako. ELY :n kanssa on pidetty
useita tapaamisia ja neuvotteluja sekä yksin että kaikkien Pirkamaan toimintaryhmien kanssa yhdessä, kaikkiaan kuusi kertaa.
Kantrin kolmannessa johtokunnan kokouksessa oli myös ELY:n väkeä vieraana.
Kantrin puheenjohtaja oli henkilöstön ohella mukana Työsuojeluhallinnon katselmuksessa Kantrin toimistolla 5.10.2015.
Havaintojen perusteella muutettiin joiltain osin Kantrin toimintatapoja. Työterveyshuolto teki työpaikkaselvityksen 18.11.2015.
3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Kantri toimii sääntöjensä mukaan alueensa paikalliskehittäjänä. Yhtenä osana siitä on Leader-rahoituksen toimeenpano
sopimuksen mukaisesti. Tämän työn osalta yhteistyötä tehdään monen alueen toimijan kanssa verkostomaisesti. Kantri oli
puhujana 18 tilaisuudessa vuonna 2015 ja tavoitti näin uusia toimijoita. Y-vastuualueen kanssa on tehty perinteisesti yhteistyötä
ympäristöhankkeissa. Tietoa on jaettu ja yhteisiä asiakkaita neuvottu monipuoleisesti ja luotettavasti. Kantri on mukana
Pirkanmaan Liiton aluekehittämistyössä yhdessä muiden paikalliskehittäjien kanssa. Liiton järjestämissä tilaisuuksissa on
solmittu uusia verkostoja. Finnveran työntekijöiden kanssa pidetty palaveri avasi uusia mahdollisuuksia tiedon levittämiseen ja
osaamisen jakamiseen. Yhteiset tilaisuudet eri kuntien yrittäjäyhdistysten kanssa ovat avanneet ovia uusille hakijoille.
Verkottumista ei tehdä verkottumisen vuoksi vaan niin että siitä olisi hyötyä. Koemme että verkostomme on hyödyllinen kaikille
osapuolille ja eniten siitä hyötyy hankkeiden hakijat. Tieto leviää monen kanavan kautta.
Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Pirkanmaan Leader-ryhmät, kunnat, ELY-keskuksen E ja Y-vastuualue sekä
Maaseutujaosto, Pirkanmaan Liitto, Finnvera, yrittäjäyhdistykset ja Pirkan Kylät. Kantri toimii aktiivisesti monissa verkostoissa
ja on usein edustamassa leader-ryhmiä ja maaseudun kehittäjiä erilaisissa yhteyksissä.
Ympäristövastuisen asumisen työryhmä
2011 perustivat Tampereen seutukunnan kylät yhteisen työryhmän vastauksena maaseutuasumisen estämiseen ja
vaikeuttamiseen liittyvään hätään. 2013 aktiivisesti toiminut työryhmä päätettiin siirtää Kantrin johtokunnan ”alaisuuteen”.
Ryhmä vaihtoi sähköposteja vilkkaasti ja kokoontui kerran vuonna 2015. Lisäksi Kantrin toiminnanjohtaja yhdessä kolmen
ryhmän jäsenen kävi ns. ”karvalakkilähetystönä” viemässä viestiä Ympäristöministeriöön.
Kantri teki Lempäälän maaseutuohjelman päivitystyön, siitä vastasi Kantrissa Eliisa Vesisenaho.
Kantri teetti korkeakouluharjoittelijalla arvion edellisen ohjelmakauden vv.2007-2013 kehittämissuunnitelman toteutumisesta eli
loppuraportin. Arvioinnin perusteella hankkeilla ja Leader-toiminnalla on kokonaisuudessaan onnistuttu saavuttamaan
merkittäviä tuloksia kohdealueilla. ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton toimihenkilöt kokivat yhteistyön Kantrin kanssa
erittäin luontevaksi ja sujuvaksi, ja hanketoteuttajat antoivat Kantrille ohjauksesta ja tuesta lähes puhtaasti positiivista palautetta.
Selkein Kantrille ja Leader-toiminnalle ulkopuolelta osoitettu kehittämiskohde liittyy toimintaryhmän tiedottamiseen. Leaderrahoitusmahdollisuuden tulee saada enemmän näkyvyyttä, ja hanketoimintaan tulee aktivoida yhä enemmän uusia
hankehakijoita. Tietoisuutta tulee lisätä niin maaseudulla kuin kaupunkialueillakin, jotta Leader-toiminnan vaikuttavuus
kasvaisi. Kantrin tulisi pyrkiä myös rikkomaan tavanomaisen toiminnan rajoja. Kaikkiaan Leader-toiminnan uskottiin jatkuvan
tai vahvistuvan tulevaisuudessa vähenevistä taloudellisista resursseista huolimatta. Myös suurin osa hanketoteuttajista lähtisi
tarvittaessa hakemaan Leader-rahoitusta uudelleen.
4. Yhdistys ja sen resurssit
Ei sääntömuutoksia. Jäseniä kaikkiaan 490, joista henkilöjäseniä 445, yhteisöjäseniä 45 joista kaksi kuntajäsentä. Tiedotteet
neljästi vuodessa. Vuosikokous Kantri ry:n vuosikokous oli 21.5.2015. Johtokunnan kokoonpano Liitteessä 1.
Henkilöstö
Kantri ry:n toimiston palkattua henkilöstöä ovat yhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti ja hankeaktivaattori Airi
Paananen.
Vuonna 2015 Kantri sai edellisen vuoden toimintarahasta viimeisen maksatuksen. Kunnat ovat maksaneet vuoden 2015
kehyksen mukaisen kuntarahaosuuden. Edelliseltä ohjelmakaudelta säästyneistä kuntarahoista on kuntapäättäjien ja Kantrin
johtokunnan päätös rahoittaa vuoden 2015 puolelle venyneen vanhaan toimintarahaan kuuluvia, hankeen yli meneviä kuluja ja
Nuoriso-Leaderiä tulevina vuosina. Vuoden 2015-2017 toimintaraha päätös tuli joulukuussa 2015 ja maksatusta ei olla vielä
haettu. Maksuvalmius- ja taloustilanne on edelleen säilynyt hyvänä.

Liite 1. Yhdistys ja johtokunta

Vuosikokous Kantri ry:n vuosikokous oli 21.5.2015 ja se valitsi Riitta Halmeen Lempäälästä puheenjohtajaksi, hän edusti
yhdistyksiä ja yrityksiä. Johtokuntaan valittiin lisäksi yksitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokuntaan tulivat valituiksi
Julkista tahoa edustamaan valittiin
varalle
Timo Perälampi, Lempäälä
Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi
Antti Uusi-Rasi, Vesilahti
Eeva Palmolahti, Tampere
Henry Moisio, Nokia
(vpj)
Jarmo Kivineva, Kangasala
Pirjo Ellä, Orivesi
Juha Sipilä, Pirkkala
Yhdistyksiä ja yrityksiä edustamaan valittiin
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi
Arto Tiainen, Lempäälä
Anna-Maija Perko, Kangasala
Seppo Grönqvist, Orivesi
Anne-Maija Kivimäki, Ylöjärvi
Liisa Alanko, Kangasala
Maaseudun yksittäisiä asukkaita johtokunnassa edustavat
Jenni Mäkinen, Ylöjärvi
Juha Tanila, Pirkkala
Silja Frigård, Lempäälä
Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Tampere
Juha Saarikko, Tampere
Johanna Tahlo, Ylöjärvi
Tiina Honkiniemi, Nokia
Anu Valkama, Kangasala
Kantri ry:n vuosikokous 12.5.2015 valitsi edelleen Riitta Halmeen Lempäälästä puheenjohtajaksi, hän edustaa yhdistyksiä ja
yrityksiä. Johtokuntaan päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokuntaan tulivat valituiksi:
Jäsen
Varajäsen
Julkista tahoa edustamaan valittiin
Timo Perälampi, Lempäälä
Henry Moisio, Nokia
Tiina Rinne-Järvensivu, Ylöjärvi
Jarmo Kivineva, Kangasala
Markku Männikkö, Vesilahti
Annamaria Valanto-Pyhältö, Tampere
Pirjo Ellä, Orivesi
Juha Sipilä, Pirkkala
Yhdistyksiä ja yrityksiä edustamaan valittiin
Anna-Maija Perko, Kangasala
Arto Tiainen, Lempäälä
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi
Seppo Grönqvist, Orivesi
Tiina Honkiniemi, Nokia
Vesa Tenkanen, Tampere
Maaseudun yksittäisiä asukkaita johtokunnassa edustavat
Jenni Mäkinen, Ylöjärvi
Juha Tanila, Pirkkala
Silja Frigård, Lempäälä
Eeva Kahilaniemi-Parkkola, Tampere
Eliisa Vesisenaho, Kangasala
Anu Parviainen, Orivesi
Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Vesilahti
Anu Valkama, Kangasala
Johtokunta kokoontui kokouksiinsa vuonna 2015 seitsemän kertaa. Kokouksiin osallistuiminen oli aktiivista, keskimäärin 10,6
henkilöä/kokous. Johtokuntaan kuului 23 eri henkilöä vuoden aikana. Yksi kokouksista oli ns. vaihtokokous jossa oli vanhoja ja
uusia johtokunnan jäseniä yhteensä 13 henkilöä. Naisia johtokunnassa oli puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja neljä
varajäsentä.
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N:ro

MUU

Ylöjärvi
Lempäälä

22
21

1343,16
14700,00

1854,84
13300,00

0,00
0,00

0,00
7000,00

3198,00
35000,00

12792,00
35000,00

12792,00
0,00

0,00
35000,00

15990,00
70000,00

Oriveden kaupunki
Pikky Mööpeli
LJ-Nostalgia Oy
Tähti Nuorisoseura

Orivesi
Nokia
Terälahti
Vesilahti

19
21
20
24

67200,00
3048,36
1352,90
22433,64

0,00
4209,64
1868,29
20297,11

0,00
0,00
0,00
0,00

92800,00
0,00
0,00
10682,69

160000,00
7258,00
3221,20
53413,44

0,00
29032,00
12884,80
13353,36

0,00
29032,00
12884,80
0,00

0,00
0,00
0,00
13353,36

160000,00
36290,00
16106,00
66766,80

Nokian Reserviläiset ry
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy
Pentojärventien
Huoltoasema Oy
Sami Haukijärvi
Oriveden kaupunki
Vesilahden museoyhdistys
ry
Rimwood Oy
Hitsaus Kulin Oy
Pohjois-Hämeen Ampujat
R.Y.

Nokia
Ylöjärvi

18
24

4287,04
15792,00

3878,75
14288,00

0,00
0,00

2041,45
7520,00

10207,24
37600,00

10207,25
9400,00

9207,25
7000,00

1000,00
2400,00

20414,49
47000,00

Ylöjärvi
Ylöjärvi
Orivesi

24
25
25

11844,00
3444,00
18591,32

16356,00
4756,00
16820,71

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8853,01

28200,00 112800,00 112800,00
8200,00 32800,00 32800,00
44265,04 11066,26
5533,13

0,00
0,00
5533,13

141000,00
41000,00
55331,30

Vesilahti
Ylöjärvi
Ylöjärvi

26
25
19

14221,20
6720,00
1092,00

12866,80
9280,00
1508,00

0,00
0,00
0,00

6772,00
0,00
0,00

33860,00
16000,00
2600,00

8465,00
64000,00
10400,00

0,00
64000,00
10400,00

8465,00
0,00
0,00

42325,00
80000,00
13000,00

Lempäälä

23

7358,40

6675,60

0,00

3504,00

17538,00

4380,00

2880,00

1500,00

21900,00

Vesilahti
Tampere
Seutukunta
Kangasala
Pirkkala
Pirkkala

21
18
25
20
18

22680,00
21315,00
60144,00
14910,00
14971,74
10920,00

20520,00
19285,00
54416,00
20590,00
9104,86
15080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10800,00
10150,00
28640,00
0,00
11570,40
0,00

54000,00 54000,00 30000,00
50750,00 50750,00 43250,00
143200,00
0,00
0,00
35500,00 142000,00 142000,00
35647,00
3360,00
0,00
26000,00 104000,00 104000,00

24000,00
7500,00
0,00
0,00
3360,00
0,00

108000,00
101500,00
143200,00
177500,00
39007,00
130000,00

Orivesi
Kangasala
Vesilahti
Kangasala

19
24
23
24

2767,66
2310,00
39494,7
6510

2504,07
2090,00
24505,3
5890

0,00
0,00
0,00
0,00

1317,93
1100,00
30025,00
3100,00

6589,66
5500,00
94 025,00
15 500,00

6589,66
5500,00
0,00
15500

6589,66
5500,00
0,00
15500

0,00
0,00
0,00
0

13179,32
11000,00
94 025,00
31 000,00

Nokia
Seutukunta

18
25

6245,4
6619,2

5650,68
5988,8

0,00
0,00

2974,00
3152,00

14 870,08
15760

14870
3940

13460
2740

1410
1200

29 740,08
19700

18322 Uutta tuoteuudistusta hakeva hanke
Kantrin pieninvestoinnit

Krääkkiön kyläyhdistys ry
Vääräjärvi-yhdistys ry
Kantri ry
OAC Finland Oy
Pirkkalan kunta
TMI Sanna Lahti
Aimo Tukiaisen Purnu
Säätiö
Sääksisäätiö
Vesilahden kunta
Kuhmalahden VPK
Tottijärven maa- ja
kotitalousseura ry
Suomen 4H-Liitto ry
Studio Pelisalmi
OyKangasala
Kantri ry

Kangasala
Seutukunta

23

1124,51
37800

1552,89
34200

0,00
0,00

0,00
18000,00

2677,4
90 000,00

10710
90000

10710
0,00

0
90000

13387,40
180 000,00

17382 Etelä-Pirkanmaan jalkapallos

FC Haka Juniorit ry

Vesilahti

21

21892,57

19807,56

0,00

10425,03

52 125,16

13031,3

13031,3

0

65 156,46

12525 Kyläkauppa
11943 Tilan talouskeskuksen muuttaminen
10762 Järjestöjen talo
14483 Perinteiset kädentaidot
9359 Rimwoodin toimitilat
14663 CNC Plasmaleikkauskone
Pohjois-Hämeen Ampujien
15614 ammunta- ja monitoimihalli
Krääkkiön Kylätalon toiminnan
15448 kehittäminen
15909 Vääräjärven ruoppaushanke
Kyläaktivaattori
17147 Tuotannon robotti-investointi
16588 Rautakauden Pirkkala
16813 Maneesi ratsastuskoululle
17180
17501
17937
18327

Purnu 50 v.
Pohtiolammen kosteikko
Vesilahden valokuitu
Kuhmalanten VPK:n varavoima

8968 Jukolan kattoremontti
17998 Loimu

463132,80 369144,90

JULKINEN KUNTA

JULKINEN

BRUTTO

FinnFaxi Oy
Lempäälän Kisa ry

10063
8302

VALTIO

KAIKKI

KUNTA

8368
8004
8662
9463

EU

KAIKKI

HAKIJA

7694
7729

HANKKEEN NIMI
Automatisoitu
videokamerajärjestelmä
Hakkarin Hiihtopuisto ja Lisälenkki
Rovastinkankaan lähiliikuntapaikan
kehittäminen
Navetasta verhoomoksi
B&B Nostalgia
Aktiivinen Monari
Nokian Reserviläisten Nraun majan
esteettömyys /viemäröinti
Olipa kerran Vihreä Sydän

PISTEE
T

ELY

YKSIT.

RAHANA

TALKOOT

YHTEENSÄ

0,00 270427,51 1102705,22 880831,63 686110,14 194721,49 1983518,85
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Hakija

kunta

hankkeen nimi

Tottijärven Urheilijat
"Tähti" Nuorisoseura ry
Vehkajärven Nuorisoseura ry
Vesilahden Valkohännät ry
Kangasalan Nuorisovaltuusto
Pirkkalan-Lempäälän 4H ry

Nokia
Vesilahti
Kangasala
Vesilahti
Kangasala
Pirkkala

Frisbeegolfrata
Narvan Markkinat lastenalue
Touhulan Maitolaituri
Namboree -15
Nuorten päivä 27.8.2015
Vohvelikahvila

Tampereen Diabetesyhdistys ry
Nurmen kyläyhdistys ry
Kaukapartio Ry
Santeri Elo
Kesäkahvila Muru
Kangasalan srk. ja moottoripajan nuoret
Lempäälän kunnan Ohjaamo ja moottoripajan nuoret
Rämsöön kyläkerho ry

Tampere
Lempäälä
Tampere
Kangasala
Ylöjärvi
Kangasala

Liikettä ja vertaistukea
Nurmenkylän Nuorisokulttuuritapahtuma
Partiolaisten retkikämpään kunnostus
Liutun Rannan Kahvio
Kesäkahvila Muru
Yhteinen projektimopo moottoripajanuorille

Soppeenharjun koulunnuorisoryhmä
Kyy ry
Vesilahden seurakunnan nuoret
Vesilahden nuorisovaltuusto

Lempäälä
Vesilahti
Ylöjärvi
Kangasala
Vesilahti
Vesilahti

Ajoharjoittelutapahtumiin osallistuminen
Halloween Rämsöössä
Kaiken se kestää- nuorisomusikaali
Oksat pois!
Syväsukellus SoMeen
Monari-täppärit

Metsänhoitoyhdistys Roine ry

Kuhmalahti

Pohjan ala.asteen metsäpäivä

