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Kartta Kantrin alueesta (lähde Pirkanmaan liitto)
a
Kantri ry

Tiivistelmä
Tämä asiakirja on Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä Kantrin ry:n strategia vuosille 2014 2020, joka perustuu maa- ja metsätalousministeriön 25.4.2014 antamaan kirjeeseen.
Kantri on menestyksellä harjoittanut toimintaryhmätyötä jo kolmella ohjelmakaudella ja
kehittämisen strategia perustuukin kertyneeseen kokemukseen. Asukkaiden ja muiden
sidosryhmien kuulemisen perusteella merkittäviä sisällöllisiä muutostarpeita ei ole tullut esille.
Kysymys on siis evoluutiosta eikä revoluutiosta, mutta laajenemisen mukana tulevat uudet
maaseutualueet vaikuttavat osaltaan painotuksiin. Strategia ottaa toki huomioon luonnoksesta
annetun palautteen.
Kehittäminen ohjataan kolmen toimintalinjan mukaan (osuus kokonaisrahoituksesta %):
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
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
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 muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka
ovat innovatiivisia
Strategialle tavoitellaan maaseuturahoituksen osalta maltillista kasvua, erityisesti ottaen
huomioon alueen laajenemisen. Myönnetty alustava rahoituksen laajuus on vuositasolla noin 1,2
M€ ja koko strategialle noin 7 M€. Läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus,
mahdollistavuus ja kokeilevuus.
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1. Strategian kattama kohdealue ja väestömäärä
Kantri tekee sääntöjensä mukaan paikallista kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Tämä voi
jatkossa tarkoittaa myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 365.000 asukasta, joista
ehdotetuilla rajoilla maaseutualueella 103.500 ja suunnitellulla ”kaupunkileader-alueella”
(Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven keskustat) n. 49.000 asukasta. Toimialueen kunnat ovat
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.
Asukastiheys on kaupunkialueet huomioiden kaksi ja puolikertainen koko Pirkanmaahan ja yli
kuusinkertainen koko Suomeen verrattuna. Kantrin alueella asuu 6,7 % Suomen väestöstä.
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, sekä
Oriveden kaupunkia ydinmaaseuduksi (10 as/km2). Voi perustellusti sanoa, että Kantri muuttuu
kaupunginläheisen maaseudun ryhmästä ”yleisryhmäksi”.
Liitteenä 3. on taulukko Kantrin alueesta sekä liitteenä 4. kartat Kangasalan, Nokian, Tampereen ja
Ylöjärven ehdotetuista aluerajauksista.

2. Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista: vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet, uhat
Kantrin alueen talous on aktiivista ja antaa mahdollisuuksia myös paikalliseen kehittämiseen,
vaikka ICT- ja muiden vientialojen vaikeudet iskevät pahasti Tampereen seutukuntaan. Talouden
ennustaminen nykyisessä tilanteessa on poikkeuksellisen vaikeaa, mutta alueen vetovoimaisuus,
erinomaiset koulutusmahdollisuudet ja monipuolinen elinkeinoelämä antanevat hyvät eväät myös
jatkossa. Seutukunnassa on myös hyvin monimuotoiset mahdollisuudet asumiseen ja yrittämiseen.
Tampereen seutukunnan kansantuote on lähes Suomen keskiarvossa, mutta kuten tavallista,
maaseudun tulotaso on keskimääräistä alhaisempi. Työllisyys koko seutukunnassa on yleensä
vähän koko maata heikompi ja Tampereella heikompi kuin ympäryskunnissa. Nuorten
työllistyminen on ongelmallista myös Kantrin alueella. Työpaikkoja on vain Tampereella enemmän
kuin työssäkäyviä ja itse asiassa merkittävä osa ympäryskuntien asukkaista käy töissä Tampereella.
Vaikka koko seutukunnan ikärakenne onkin varsin tyydyttävä mm. voimakkaan muuttoliikkeen
ansiosta, alueen reunamilla väestö vanhenee ja lasten määrä vähenee hälyttävää tahtia. Tämä
näkyi huomioitavan hyvin Oriveden kuntatilaisuuden tuloksissa, jossa seniorien asiat olivat
tavoitelistan kirkkaassa kärjessä. Toisaalta keskittyminen on tuonut mukanaan omia sosiaalisia
ongelmiaan, jotka ovat nähtävissä esimerkiksi nuorten ja nuorien perheiden pahoinvointina
kaupunki- ja niiden läheisillä alueilla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan seutukunnan (pl.
Hämeenkyrö ja Pälkäne) väkiluku nousee 2020 jo melkein neljäänsataantuhanteen, kasvua on siis
luvassa yli 10 % vajaassa vuosikymmenessä. Valtaosa näistä sijoittunee kuitenkin taajamiin. Nopea
väestönkasvu aiheuttaa silti ongelmia myös maaseudulle perinteisen yhteisörakenteen murtuessa
ja maaseudun muuttaessa luonnettaan lähiömäiseksi.
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Taloudesta ja ikärakenteista riippumaton kehittämishaaste on kaupunkiseudun kuntien ainakin
osittainen pyrkimys maaseudun rakentamisen rajoittamiseen. Tämän aiheuttama kalvava huoli tuli
selkeästi esiin Kantrin ohjelmanvalmisteluun liittyvissä tilaisuuksissa. Onneksi ihan pahimmat pelot
eivät ole toteutumassa, mutta ehdotukset ovat kuitenkin rajaamassa merkittävästi maaseudun
kehittämisen mahdollisuuksia taajamien lähialueilla.

SWOT, Kantrin alue
Vahvuudet:

Mahdollisuudet:

Sijainti ja edullinen aluerakenne (1,3)
Ympäristö ja puhdas luonto (1)
Väljyys (1)
Asumisen suhteellinen edullisuus (1)
Vahva ja vetovoimainen keskus (3)
Korkeakoulut, muut oppilaitokset ja osaamisen
keskukset (2,3)
Yhteisöllisyys (2)
Hyvät metsät ja mahdollisuus metsien
monikäyttöön (3,1)
Koulutustaso ja hyvä ikärakenne ydinalueilla (2,3)
Verkostot ja yhteistyö (3,2,1)

Asumisen ja asuinympäristön kehittäminen (1)
Uudet yrittämis-, toiminta- ja toimeentulomallit (3)
Palvelutarjonnan uudet muodot (3,2)
Hyvinvointi- ja hoivapalvelut (2,3)
Lähimarkkinat (3)
Suljetut raaka-aine ja energiavirrat, lähienergia (3,1)
Biotalous (3)
Nuorten aktiviteetit (2)
Omaehtoinen kulttuuri (2)
Matkailu elinkeinona (3)
Hiljaisuus (3)
Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen (3,1)
Globalisaatio (3)

Heikkoudet:

Uhat:

Työpaikkojen puute maaseutualueilla (1)
Työmatkakustannukset ja joukkoliikenteen
palvelut maaseudulla (1)
Heikko yrittäjyysperinne (3)
Perinteisen identiteetin rakentumattomuus (2)
(Alemman tason) tiestön kunto (1,3)
Suuruuden ihannointi (2)
Liiallinen byrokratia (ELY ja kunnat) (3)
Nurkkakuntaisuus (2)
Uusien asukkaiden sitoutumattomuus (2)
Koulutustaso ja ikärakenne reuna-alueilla (2,3)

Rakenteen ja palvelujen keskittyminen (1,3)
Vanhentunut maaseutukäsitys (1,3)
Kuntien talous (2,1,3)
Maa- ja metsätalouden ennakoimattomuus (3)
Työvoiman osaamisen kohtaaminen (3)
Syrjäytymisen lisääntyminen (2)
Passivoituminen (2)
Nuorten poismuutto reuna-aluilta (2)
Ilmastonmuutos (1)
Globalisaatio (3)

Taulukko 1 SWOT Kantri 2014+

Kantrin SWOT laadittiin henkilöstön ja johtokunnan yhteistyönä 2012 ja päivitettiin 2.6.2014
ohjelmatyöpajassa. Taulukossa jokaisen kohdan jälkeen numero, joka viittaa lähinnä sopivaan
Kantrin painopisteeseen tai –pisteisiin. Näistä 16 kohdistuu 1. toimintalinjaan, 17 2.
toimintalinjaan ja 25 3. toimintalinjaan.

2
Kantri ry

3. Strategian kuvaus ja tavoitteet
3.1.

Valittu strategia ja tavoitteet

Kantri on valmiina toimimaan koko Tampereen seutukunnan alueella paikallisena leader-ryhmänä.
Kantrin strategia muodostaa selkeän jatkon aikaisempien ohjelmakausien työlle, mutta jatkaa sekä
alueellisesti laajempana että toiminnallisesti selkeämpänä.
Kaupunkialueille arvioidaan sovellettavan lähinnä Euroopan sosiaalirahaston toimia. Niiden osalta
strategian yhteensopivuus on hyvä ja sellaisenaan hyvin monirahastoisuuteen taipuva. Myös
yhdistyksen säännöt on muutettu sopimaan laajempaan paikalliskehittäjän rooliin. Valitettavasti
rahoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Kantrin rooli jäänee aktivointiin ja
neuvontaan. Tampereen kaupunki pyrkii itse hoitamaan oman kaupunkialueensa eikä
rakennerastoissa Pirkanmaalla varata kehystä toimijalähtöiseen kehittämiseen.
Ammattimainen kalastus on alueellamme hyvin vähäistä, joten emme suunnittele Euroopan merija kalatalousrahaston hyödyntämistä. Toisaalta olemme valmiita hyödyntämään muita
rahoituslähteistä, esimerkiksi nuorisoon tai oppimiseen liittyviä EU-ohjelmia tai kansallisia lähteitä.
Annettujen suuntaviivojen mukaan Maaseuturahaston läpileikkaavana teemoina ovat ympäristö,
ilmasto ja innovaatiot. Ne sopisivat erinomaisesti myös nykyiseen Kantrin ohjelmaan. Siksi onkin
varsin positiivista, ettei ohjelmassa tehdyn valmistelun ja ihmisten kuuntelemisen perusteella ole
merkittäviä sisällöllisiä muutostarpeita. Muutoksia tehdään lähinnä innovatiivisuuden lisäämiseen
sekä ohjelman luettavuuteen ja esitystapaan. Tavoitteena on mahdollistava ja kokeileva ohjelma,
joka ei liian tiukasti sido alueen toimijoita, mutta silti ohjaa toimintaa tavoiteltuun suuntaan.
Kehittämistä pitää pystyä tekemään myös vuonna 2020 paikallislähtöisesti ja paikallisiin ideoihin
perustuen.
Kantri käytti käytännössä samaa kyselylomaketta 11 kuntatilaisuudessa, joista kymmenen vuoden
2012 aikana ja viimeinen Orivedellä toukokuussa 2014 (tarkemmin kohdassa 5.). Vastauksia saatiin
yli sata, joista online-lomakkeella netissä 19. Liitteen 1. taulukossa on osa tuloksista
(kehittämiskohteista/painopisteistä) tärkeysjärjestyksessä.
Edelleen kerättiin ideoita konkreettisiksi kehittämiskohteiksi, joista tähän nostetaan valittujen
toimintalinjojen alle muutamia. Kaikkiaan ideoita saatiin kiitettävästi. Niitä saatiin myös mm.
kuntien nuorisovaltuustoilta ja keskusteluissa sidosryhmien kanssa.
Kantri päätyi laatutyöprosessin yhteydessä alkuvuonna 2014 seuraavaan visioon:
Kantrin alue on Suomen vetovoimaisin asuinpaikka, joka tarjoaa monipuolisen ja
yhteisöllisen ympäristön yrittää, työskennellä ja opiskella. Tämä ympäristö
koostuu kaupunki- ja maaseutualueista, joissa on koulutetut aktiiviset ihmiset,
elinvoimainen vastuuta ottava yhteisö, toimiva infrastruktuuri, hoidetut pellot ja
metsät sekä monimuotoinen elävä kulttuurimaisema ja puhdas luonto.
Ympäristövastuullinen asuminen on mahdollista koko seutukunnan alueella.
Vision ohella määriteltiin tärkeimmät Kantrin toimintaan vaikuttavat arvot:
• ympäristövastuisuus
• yhteisöllisyys
• asukaslähtöisyys
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•
•
•
•

alueperusteisuus ja paikallisuus
avoimuus ja läpinäkyvyys
aktiivisuus
yhteistyö

Strategiassa päädyttiin seuraavaan kolmeen toimintalinjaan, jotka ovat luonnollisia jatkeita Kantrin
aikaisemmissa strategioissa noudatettuihin linjauksiin. Mittarit ja indikaattorit liitteessä 2,
valintakriteerit liitteessä 6. Toimintalinjan yhteydessä on suunniteltu %-osuus strategian
kokonaisrahoituksesta.
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

-

Hankeideoita:
tuulivoiman ja muun lähienergian hyödyntäminen
vesistöjen kunnostus
maisemanhoito
paikallinen kaavoitus ja suunnittelu

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

-

Hankeideoita:
erityisesti lasten ja nuorison käyttöön tarkoitetut tilat, esimerkiksi bänditilat
yksinäisten vanhusten aktivoiminen
arjen turvallisuuteen liittyvät hankkeet
ulkoliikuntapaikat
valokuitu ja muut tietoliikenneratkaisut
paikalliset tapahtumat ja paikallisen kulttuurin tallennus
kylien liiketoimintasuunnitelmat
monikulttuurisuuden tukeminen ja hyödyntäminen

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
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-

-

erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös TL 1. ja 2. tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat
innovatiivisia
Hankeideoita:
satamapalvelut
luomukotileipomo ja muu lähiruoka
luonto- ja vesistömatkailu sekä kansallispuistojen hyödyntäminen
kaupalliset hoivapalvelut
aloittavien yrittäjien tukeminen

Strategian läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.
Hankkeiden valinnassa ja arvioinnissa paikallisuus ja paikallisista tarpeista lähteminen on
ensiarvoista, mutta myös yhteensopivuus vaikka seutukunnallisten tai maakunnallisten
tavoitteiden kanssa on toivottavaa. Kansainvälisen toiminnan roolia pyritään kasvattamaan
kaudella 2014 -2020, kotimaisia alueiden välisiä hankkeitahan Kantrissa onkin jo ollut runsaasti.
Strategian rahoitustarpeen ennakoidaan olevan maaseuturahaston osalta hiukan nykyistä isompi,
tarkempi arvio kohdassa 7.
Erityisen tärkeää strategian ja alueen kehittämistavoitteiden kannalta on paikalliskehittäjän roolin
vahvistaminen ja hakijan kannalta nopeampi, helpompi ja ennustettavampi hankeprosessi. Sitä
toivottavasti edistävät osaltaan mm. suunnitellut kertakorvaus- ja teemahankemallit sekä
sähköinen hakuprosessi.
Kantrin ohjelman painopisteet
Ympäristövastuinen Yhteisöllisyys,
Paikallinen
asuminen
osallisuus ja
yrittäjyys
nuoriso

Maaseutuohjelman prioriteetit
PRIORITEETTI 1. TIETÄMYKSEN SIIRRON JA INNOVAATIOIDEN
EDISTÄMINEN MAA- JA METSÄTALOUDESSA SEKÄ MAASEUDULLA
PRIORITEETTI 2. MAATALOUDEN KILPAILUKYVYN JA MAATILOJEN
ELINKELPOISUUDEN LISÄÄMINEN
PRIORITEETTI 3. ELINTARVIKE- JA NON FOOD-KETJUN
ORGANISOITUMISEN JA MAATALOUDEN RISKIENHALLINNAN
EDISTÄMINEN
PRIORITEETTI 4. MAA- JA METSÄTALOUTEEN LIITTYVIEN
EKOSYSTEEMIEN ENNALLISTAMINEN, SÄILYTTÄMINEN JA
PARANTAMINEN
PRIORITEETTI 5. VOIMAVAROJEN TEHOKKAAN KÄYTÖN SEKÄ
VÄHÄHIILISEEN JA ILMASTOA SÄÄSTÄVÄÄN TALOUTEEN
SIIRTYMISEN EDISTÄMINEN MAATALOUS-, ELINTARVIKE- JA
METSÄSEKTOREILLA
PRIORITEETTI 6. SOSIAALISEN OSALLISUUDEN, KÖYHYYDEN
VÄHENTÄMISEN JA TALOUDELLISEN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN
MAASEUTUALUEILLA

x
x

x
x
x

x

Taulukko 2. Kantrin strategian toimintalinjat suhteessa Maaseutuohjelman prioriteetteihin
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x

3.2.

Yhteensovittaminen alueen toimijoiden ja ohjelmien kanssa

Suurin osa pirkanmaalaisista asuu Kantrin alueella. Siksikin meille tärkein alueellinen
kehittämisohjelma ovat Pirkanmaan maakuntastrategia, joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa
28.4.2014. Ajallisesti tämä ei tietysti kovin merkittävästi ole ehtinyt vaikuttamaan Kantrin
strategiaan, vähän ehkä toisin päin. ”Rohkee mutta sopii sulle!” on Pirkanmaan
maakuntastrategia vuosille 2014 – 2017. Maakuntastrategia on yhteisnimitys aluekehityslain
tarkoittamille maakuntasuunnitelmalle ja -ohjelmalle, ja se sisältää sekä pitkän tähtäimen
kehittämistavoitteet että konkreettisia tehtäviä näiden toteuttamiseen.
Maakuntastrategiassa tavoitteena on älykkäästi erikoistuva vahvojen valintojen Pirkanmaa. Sen
saavuttamiseksi huomio kiinnitetään seuraaviin asioihin:
Välkky Pirkanmaa

korkea osaaminen ja sen yhdistely menestyksen perustekijänä

koulutuksen työelämävastaavuus

globaalit kilpailuedut ja maakunnan kansainvälinen vetovoima

valmistavan teollisuuden rakennemuutos kasvuksi

innovatiiviset julkiset hankinnat
Ehyt Pirkanmaa

parempi työllisyystilanne ja työelämä

kansalaisyhteiskunnan hyödyntäminen ja vapaaehtoisuuden voima

asukkaiden positiivinen turvallisuuskokemus ja eriytymiskehityksen pysäyttäminen

kulttuuri ja luova talous maakunnan elin- ja vetovoimatekijöinä

arjen älyliikenne- ja älypalvelukokeilut
Kestävä Pirkanmaa

älykäs ja vihreä kasvu Pirkanmaan vahvuudeksi

biotalous harvaan asuttujen alueiden kasvualaksi

uusiutuva energia ja hajautetut energiantuotantoyksiköt

maakunnan luonto ja vesistöt voivat paremmin
Saavutettava Pirkanmaa

Pirkanmaan saavutettavuus ja kuljetusten sujuvuus

ihmisten sujuva arki ja palveluiden saavutettavuus

eheytyvä ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittäminen
Vaikkei eri aluekehittämisohjelmilla tavoitellakaan täydellistä yhteensopivuutta ja maakunnan
tasolla käsiteltävien asioita on enemmän, Kantrin valittujen toimintalinjojen täydentävyys
suhteessa maakunnan linjauksiin on hyvä. Tämän pitäisi osaltaan edistää saman suuntaisen
toiminnan toteutumista.
Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman (2014-2020) kehittämisen painopistealueiksi
valikoitui strategiatyöhön pohjautuen viisi osa-aluetta: maaseudun palvelut ja niiden
saavutettavuus, yritys- ja elinkeinoelämän kehittämistoimet, asuminen ja yhteisöllisyys, biotalous
ja uusiutuva energia sekä osaaminen ja vuorovaikutus. Myös tämän ja Kantrin strategian välillä on
ilmeisen hyvä yhteensopivuus, vaikkakin Kantrin ohjelma painottaa enemmän yhteisöllisyyttä.
6
Kantri ry

Em. ohjelmien lisäksi Kantrin strategian laadinnassa on käytetty hyväksi mm. Tampereen
maaseutuohjelmaa 2020, Lempäälän ja Vesilahden maaseutuohjelmaa 2010 – 2030, Ylöjärven
Maaseudun kehittämissuunnitelmaa – Kylien tahtotila 2010 – 2012 sekä tietysti esitystä MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 - 2020.

4. Alueellisen valmisteluprosessin kuvaus ja kokemukset aikaisemmilta
kausilta
4.1. Ohjelmakauden 2007 – 2013 tulokset, alueella tehtyjen arviointien
keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Kokemuksesta oppien
Kantrin alueella on syksystä 1997 lähtien toteutettu kehittämistoimintaa ensin POMO –ohjelman,
sen jälkeen LEADER+ -yhteisöaloitteen ja vuodesta 2007 alkaen Manner- Suomen maaseudun
kehittämisohjelman avulla. Meneillään olevan ohjelmakauden kehittämistoimia tavoitellaan
ohjelmalla Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelma vv 2007-2013 Asukkaan maaseutu: ”Lähellä
mutta kaukana”. Kaikkiaan Kantri on rahoittanut jo noin 450 maaseudun kehittämishanketta.
Kehittämistyö on vahvasti suuntautunut maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksesta syntyviin
kehittämistarpeisiin. Maaseudultamme kaupunki on tavoitettavissa alle tunnissa eli on siis lähellä
maaseudun asukkaita, mutta toisaalta palvelutarpeiden tyydyttämiseen kaupunki on kaukana.
Rahoituksen kysyntä on ollut koko ohjelmakauden erinomaista ja hakemusten volyymi on ylittänyt
käytettävissä olevan rahoituksen määrän. Uusia hakijoita on myös runsaasti, noin kaksi
kolmasosaa. Ohjelmakauden aikana merkittävämmät ongelmat ovat olleet Kantrin ulkopuolisten
tekijöiden aiheuttamia; hankkeisiin ja yritystukiin liittyvä kohtuuton byrokratia, säädösten
tulkinnanvaraisuus sekä hanke- ja maksuhakemusten käsittelyviiveet. Kantrin asema
seutukunnassa on ilmeisen vakaa ja yhteistyö kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa luontevaa.
Asuminen on edelleen maaseutumme veturi ja näin ollen voi sanoa sen olevan alueemme tärkein
elinkeino. Tämä heijastuu Kantrin ohjelmaan ja rahoitettuihin hankkeisiin.
Kantrin ohjelman tavoitteet ja mittarit.
Ohjelman toteutuminen hankkeiden tavoitteiden perusteella huhtikuun 2014 loppuun mennessä
koko ohjelmakaudella.
Tavoite 1. Ympäristö voi aiempaa paremmin ja mahdollisimman suuri osa
maaseutumaisemasta säilyy maaseutumaisena kasvupaineista ja muutoksista huolimatta.
Koko ohjelmakauden tulos: 40 hanketta toteuttaa ympäristövastuisuutta ;
Mittari 1. Alueella tehdään 10 uutta kylien omaehtoista maankäyttösuunnitelmaa.
Näiden uusien suunnitelmien myötä alueen jokaisessa kunnassa on vähintään yksi
tällainen suunnitelma.
Koko ohjelmakauden tulos on 5 kylien maankäyttösuunnitelmaa. Lisäksi alueiden välisessä
suunnitelmassa valmistui Kantrin ohjauksessa 4 maankäyttösuunnitelmaa Pirkan Helmen alueelle.
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Tällä mittarilla mitattuna ohjelma on toteutunut tyydyttävästi ja yhteistyö korkeakoulun kanssa
sujunut kiitettävästi.
Mittari 2. Alueella tehdään ja toteutetaan maisemanhoitosuunnitelma 10 kylässä.
Lisäksi tehdään 7 ympäristönhoitosopimusta.
Uusia ympäristönhoitosuunnitelmia on koko ohjelmakaudella toteumassa 32 kpl.
Ympäristöhoitosuunnitelmista varsinaiseen tekemiseen on päässyt vain kolme hanketta johtuen
lähinnä pitkistä jonoista ympäristölupien käsittelyssä.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut erittäin kiitettävästi.
Mittari 3. Hankkeissa luodaan 7 uutta ympäristön tilaa parantavaa tuotetta,
menetelmää tai toimintatapaa.
Ohjelmakauden toteuma tullee olemaan 30 - 39. Tilasto sisältää erilaisia tapoja parantaa
ympäristöntilaa joka on uusi toteuttajalleen ja johon tämä on tarttunut ilmastollisista ja
ympäristövastuullisista syistä. Vanhoihin öljyllä lämpiäviin kylätaloihin on vaihdettu
maalämpöpumppuja, vanhoja taloja on vuorattu selluvillalla lämpöhukan vähentämiseksi,
lähilämpöhankkeella on innostettu asukkaita vaihtamaan kestävän kehityksen mukaiseen
lämmitysmuotoon, viljelijöille suunnatussa ympäristöhankkeessa on neuvottu lähes kädestä pitäen
miten tulisi ympäristöasiat hoitaa.
Tällä mittarilla mitattuna ohjelma on toteutunut kiitettävästi ja rahoitukseen on tartuttu mitä
erilaisimmin ympäristövastuisin ajatuksin.
Tavoite 2. Voimakkaasta muuttoliikkeestä ja nopeasti rakentuvista uusista asuinalueista sekä
muista muutoksista huolimatta alueella sosiaaliset verkostot vahvistuvat, yhteisöllisyys
lisääntyy ja arjen turvaverkot vahvistuvat. Nuorten rooli kehittämistoiminnassa kasvaa, myös
kehittämistyötä tekevinä. Kansainvälisyys ja muiden kokemuksesta oppiminen vakiintuu
alueellamme ruohonjuuritason toiminnaksi.
Tätä tavoitetta toteuttamaan on valittu koko ohjelmakaudella 82 hanketta.
Mittari 1. Hankkeissa rakennetaan tai kunnostetaan erilaisia yhteisöllisiä kokoon-tumistiloja sekä
luodaan uusia yhteisöllisiä toiminnan muotoja yhteensä 20 kpl.
Koko ohjelmakaudella tavoitetta toteuttaa 68 haketta. Alueemme yhteisöt ovat merkittävässä
määrin ryhtyneet aivan uusiin toimiin luodakseen uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja. Nuorisoa
on innostettu mukaan toimintaan eripuolilla aluetta ja saatukin aikaan tuloksia, kuten Nokian
Taivalkunnan koulun yrittäjyys-kasvatus, 4H:n yrityskummit nuorille, Rantajätkien Live-pullistus hankkeiden opastus ja tuki musiikin alalla toimiville nuorille. Monet kunnat ovat kuulleet nuoriaan
ja tehneet yhdessä heidän kanssaan kuntiin erilaisia uusia harrastuspaikkoja kuten skeittiparkit
Vesilahteen ja Kangasalle, frisbeegolfrata Vesilahteen, ulkokuntoilurata Ylöjärvelle.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 2. Yhteisöllinen kohtaamispaikka – ja arjen turvaverkkotoiminta on organisoitu kaikissa
alueen kunnissa usean toimijan yhteistyönä.
Voidaan sanoa että kaikissa kunnissa on organisoitu erilaisia usean toimijan yhteistyön tuloksena
toimivia kohtaamispaikkoja/arjen turvaverkkotoimintoja. Erityisesti nuoriin kohdistuvia
yhteisöllisiä toimintaverkkoja on luotu monen hankkeen voimalla alueemme eri kunnissa
Tällä mittarilla mitattuna ohjelma on toteutunut kiitettävästi.
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Mittari 3. 25%:ssa hankkeista toteuttajat tai pääosa heistä on alle 30-vuotiaita.
Ainakin 23 hankkeessa osa hankkeen toteuttajista on alle 30-vuotiaita; talkoolaisina,
asiantuntijoina, hankkeeseen osallistujina, ilman nuoria hankkeet eivät toteutuisi. Hyvä esimerkki
on Rantajätkien Live-pullistushankkeet jotka saivat nuorisoa liikkeelle ympäri Ylöjärveä.
Tällä mittarilla mitattuna tulos on hyvä.
Mittari 4. Naiset ovat vähintään puolessa hankkeista toteutuksessa avainroolissa.
Koko ohjelmakaudella toteumaksi tullee 74.
Hankkeissa hankkeiden vetäjiksi, kirjanpitäjiksi, talkoiden muonittajiksi, tiedottajiksi paljastuu
nainen yhtä usein kuin mieskin. Suomi on melko tasa-arvoinen maa eikä täällä valita tehtäviin
sukupuolen mukaan niin kuin arvelimmekin tätä mittaria luodessamme.
Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 5. Kehittämissuunnitelmamme kautta toteutetaan 3 ystävyyskylä- periaatteella
toteutettua ja 4 muuta ruohonjuuritason toimijoiden kansainvälistä yhteishanketta.
Ylöjärven kaupungi toteutti Samassa veneessä yhdessä eteenpäin hankkeen, jossa kaupungin
kyläyhdistyksillä oli mahdollisuus lähteä Ylöjärven ystävyyskunnan Sakun kyliin Viroon. Osallistujia
oli kymmeneltä eri kylältä. Syntyykö siitä ystävyyskyliä on tulevaisuuden asia, mutta siemen on
kylvetty! Viimeisenä hankkeena Kantri puolsi kansainvälisen hankkeen; Kangasalan matkailurengas
ry osallistuu kansainväliseen matkailunkehittämishankkeeseen, joka säteilee useisiin yrityksiin.
Ystävyyskylä-periaatteella on toteutunut yhden kaupunkimme maaseutualueen kaikkien kylien
mahdollisuus osallistua ja kymmenen on osallistunut ja ne ovat kaikki olleet ruohonjuuritason
toimijoita, sekä yksi kansainvälinen hanke joka koskettaa taas Kangasalan kunnan koko
matkailuelinkeinon kehittämistä.
Voisi sanoa että tavoite on saavutettu, mutta eri tavalla kuin mitä ohjelmaa kirjoitettaessa
arveltiin; Yhden kylän kansainvälistyminen tapahtuu osana muuta yhteistyötä tai kokonaisuutta.
Kansainvälisyys näkyy tällä alueella ihmisten arjessa, moni toimija on kansainvälisessä yrityksessä
päivätyössä.
Tavoite 3. Tampereen ja sen ympäristön suuria paikallismarkkinoita hyödynnetään aiempaa
laajemmin paikallisten raaka-aineiden ja muiden resurssien jalostamisessa. Toiminta tapahtuu
yritysmäisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Tätä tavoitetta on valittu toteuttamaan 47 hanketta. Tavoite toteutuu hyvin.
Mittari 1. Alueelle syntyy kehittämistyön kautta 20 uutta yritystä.
Koko kaudella olemme saaneet olla tukemassa 18 alkavaa yritystä sen alkumetreillä.
Tällä mittarilla mitattuna ohjelma on toteutunut hyvin.
Mittari 2. Kehittämistyön kautta syntyy 40 uutta työpaikkaa.
On suureellisesti sanottu, että tuella syntyy uusi työpaikka, mutta Kantri on voinut olla mukana
tukemassa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Koko ohjelmakauden aikana
toteumaksi tullee 44 - 66 kpl uusien työpaikkojen osalta. Kehittämistyöhön on syntynyt kaksi
työpaikkaa Kantrin toimistolle toimintarahalla. Kyläsihteerien tai vastaavien työtä on tehty lähes
koko ohjelmakauden ajan kaikissa alueemme seitsemässä kunnassa neljän eri naisen voimin.
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Tällä mittarilla mitattuna on ohjelma toteutunut kiitettävästi.
Mittari 3. Kehittämistyön avulla jatkaja löydetään 7 yritykselle
Yritystuesta on ollut hyötyä jatkajalle kaikkiaan neljässä tuessa. Tällä mittarilla mitattuna
ohjelma on toteutunut välttävästi.
Kaiken kaikkiaan Kantrin ohjelma Asukkaan maaseutu: ”Lähellä mutta kaukana ” on toteutunut ja
pahimmat uhkakuvat torjuttu toistaiseksi. Alueen asukkaat ovat ottaneet Leaderin omakseen ja
luottavat sen jatkuvuuteen ja riittävään tasoon.
Rahoituksen toteutuminen ja arviointi
Kantrin tämän ohjelmakauden puolletut hankkeet ovat yhteensä noin 6,4 Milj. €, joten alueen
kunnat ovat saaneet 720.000 € panostukselleen noin 7,5-kertaisen tuoton. Yksityisen rahoituksen
osuus on yli 40 %, mikä selvästi ylittää vähimmäistavoitteen.
Kantri ei ole vielä teettänyt ohjelmakauden 2007 – 2013 ulkopuolista arviointia.

4.2.

Ohjelmaprosessi

Kantrin strategian laadinnasta on vastannut Kantrin henkilökunta johtokunnan ohjauksessa.
Sisällöstä on keskusteltu johtokunnan kokouksissa joulukuusta 2011 lähtien, jolloin päätettiin
valmiudesta toimia myös kaupunkitoimintaryhmänä. Epävirallisesti asiaa on toki käsitelty jo
aiemminkin. Strategian päälinjat ja hakeminen toimintaryhmäksi hyväksyttiin johtokunnassa
30.5.2013. Palautteen ja uuden hakuohjeen mukainen korjattu strategia hyväksyttiin 5.6.2014.
Alueen asukkaita ja toimijoita kuultiin kaikkiaan 12 tilaisuudessa:
Tampere

- 31.3.2012 Kämmenniemessä kaupungin maaseutuohjelman tilaisuuden kanssa
- 10.5.2012 keskustassa alue-Alvarit (aluedemokratian ”minilautakunnat”,
kaupunkileader)

Lempäälä

- 6.9.2012, Hakkarin koulun auditorio

Ylöjärvi

- 11.9.2012, Vahannan Nuorisoseuran talo
- Kuru, 18.9.2012 Kuru-sali, kirjasto

Kangasala

- 13.9.2012 valtuustosali
- Kuhmalahti, 2.10.2012, ent. kunnantalon kokoustila

Vesilahti

- 20.9.2012, Yläasteen auditorio

Nokia

- 25.9.2012, valtuustosali

Pirkkala

- 3.10.2012, valtuustosali

Orivesi

- 20.5.2014, valtuustosali

Tampere

- 2.6.2014, Ahlman, yhteinen ohjelmatyöpaja
10
Kantri ry

Tilaisuuksiin kutsuttiin mm. Kantrin tiedotteilla, erilaisilla sähköpostituksilla, lehti-ilmoituksilla ja
useimmissa tapauksissa myös paikallisen lehden toimituksellisella panoksella. Kaikkiaan niihin
osallistui 132 henkeä, jota voi pitää tyydyttävänä. Huolimatta kaikesta tästä osallistujia olisi
toivottu enemmänkin!
Em. tilaisuuksien lisäksi mukana oltiin mm. Ylöjärven kylien yhteistilaisuudessa, jossa myös
käsiteltiin uutta ohjelmaa ja siihen kohdistuvia toiveita.
Strategiasta ja tavoitteista on keskusteltu myös sidosryhmien ja muiden alueen toimijoiden
kanssa. Esimerkiksi alueen kuntien kanssa on neuvoteltu ja sovittu esimerkiksi kaupunkien
paikalliseen kehittämiseen osallistumista, kuntarahan tasosta ja veloitusperusteista. Kaikki alueen
kunnat ovat tehneet päätöksen rahoitukseen osallistumisesta.
Keväällä 2013 pidettiin tapaaminen Pirkanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen vesienhoitoyksikön
kanssa. Perinteisesti Kantrin alueella on ollut ilmeistä tarvetta paikallisiin vesienhoitohankkeisiin ja
niin uskotaan olevan jatkossakin.
Kantrin alueen nuorisovaltuustoilta (lukuun ottamatta Tamperetta, jonka nuoria lähestyttiin
muulla tavoin) pyydettiin ideoita kehittämiskohteista. Niistä tulleet toiveet kohdistuivat lähinnä
liikunta- ja harrastuspaikkoihin, esimerkiksi skeitti- , bändi- tai mopotiloihin.
Pirkanmaan ELY-keskuksen E-vastuualueen kanssa on sovittu yhteistyöstä, työnjaosta ja
täydentävyydestä, joka perustuu ohjelmakauden 2007 – 2013 käytäntöihin. Kantri hoitaisi
edelleen yritykset, jotka ovat lähinnä paikallisesti toimivia ja/tai joiden työntekijämäärä on sallitun
henkilötyövuosimäärän alkupäässä. Sopimuksen luonnos on liite 5.
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5. Toimintasuunnitelma: kuinka tavoitteet muutetaan käytännön
toimenpiteiksi
5.1. Yleistä toiminnan järjestämisestä
Kantri on ollut paikallinen toimintaryhmä vuodesta 1998 saakka ja sen toimintatavat ovat vuosien
kuluessa kehittyneet omaan alueeseensa sopiviksi. Toiminta on myös ollut ja tulee olemaan
sopusoinnussa yhdistyksen arvojen kanssa.
Strategiaa toteuttaa toisaalta johtokunta ja palkattu henkilöstö, ja toisaalta yhteistyökumppanit;
kunnat, ELY-keskus ja hanketoteuttajat. Aikaisemmilla ohjelmakausilla Kantrilla on ollut kaksi
toimintaryhmätyössä olevaa henkilöä; toiminnanjohtaja ja hankeaktivaattori. Alue on kasvamassa
ohjelmakaudelle 2014 - 2020 merkittävästi sekä pinta-alaltaan että myös väestöltään. Mikäli
Kantrille myönnettävä rahoituskehys antaa jatkossa myöten, henkilökunnan määrä voisi nousta
vastaamaan kasvaneita tarpeita. Jatkossa Kantrin toimintaryhmätyössä voi olla 2 – 4 työntekijää,
jonka lisäksi voidaan hyödyntää harjoittelijoita tms. Kantrilla voi olla johtokunnan lisäksi myös
toimikuntia, esimerkiksi jo ohjelmakaudella 2007-2013 käynnistelty nuorisotoimikunta.
Kantri voi myös osallistua muiden leaderryhmien ja/tai ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeisiin,
joilla esimerkiksi toteutettaisiin tiedotusta tai edistettäisiin kansainvälistymistä.

5.2. Alueen toimijoiden oppimissuunnitelma
Alueen oppimissuunnitelmalla tarkoitetaan 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.
TOIMINTARYHMÄN YKSILÖIDEN OPPIMINEN

Kantri varmistaa, että toimintaryhmän henkilöstön osaaminen on riittävä. Ammattitaito ja
asiaosaaminen taataan tarvittaessa täydennyskoulutuksella, johon voi käyttää työaikaa ja
resursseja kohtuullisen tarpeen mukaisesti.
TOIMINTARYHMÄN ORGANISAATION OPPIMINEN

Johtokunta ja sen alaiset toimikunnat osallistuvat paikalliskehittämiseen ja toimintaryhmätyöhön
liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Johtokunnan,
toimikuntien ja henkilöstön kontakteilla varmistetaan myös hiljaisen tiedon siirtyminen.
Kantri toimii jatkossakin paikalliskehittämiseen ja toimintaryhmätyöhön liittyvän tiedon
solmukohtana. ”Tietovarastossa” on mm. aikaisempien hankkeiden raportteja ja muita tuloksia.
Näitä tallennetaan mahdollisuuksien mukaan myös laajempaan käyttöön Kantrin sivuille, jonka
käyttöä tehostetaan.
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TOIMINTARYHMÄN VERKOSTON OPPIMINEN

Kantrin rooli oppimisessa on varmistaa, että sidosryhmät ja muut verkoston jäsenet ovat tietoisia
olemassa olevista mahdollisuuksista ja osaavat suhteuttaa ne omiin tarpeisiinsa. Oppiminen ja
siihen panostaminen pitää suhteuttaa Kantrin suhteellisen näkymättömään rooliin kansainvälisen
yliopistokaupungin aluekehittämisen toimijana. Kantrin hakijoista on säännöllisesti ollut valtaosa
uusia ensimmäisen hankkeen hakijoita, joka osaltaan asettaa haasteita verkoston oppimiselle.
Kantri pyrkii kuitenkin tarjoamaan verkoston osana oikea-aikaista, ajantasaista ja selkeää tietoa,
välittämään osaamista maaseudun ja kaupunkialueiden paikallisesta kehittämisestä,
mahdollistamaan verkoston jäsenten oppimista toisiltaan sekä toimimaan jatkossakin siihen
liittyvän tiedon solmukohtana. Kantrin sivuston käyttöä ja muiden verkoston jäsenten kanssa
tehtävää yhteistyötä tehostetaan.

5.3. Viestintäsuunnitelma
Tässä yhteydessä käsitellään lähinnä viestintää, joka liittyy Kantrin rooliin paikallisena Leaderryhmänä. Tässä strategiassa käytetään rinnakkain käsitteitä toimintaryhmä ja Leader-ryhmä,
mutta Kantri hyödyntää tehtyä brändityötä ja parantaa osaltaan Suomen Leader-ryhmien
mielikuvaa, ja varsinkin ulkoisessa viestinnässä siirtyy käyttämään yhteisesti sovittua Leaderryhmä-termiä.
VIESTINNÄN TAVOITTEET

Viestinnän lähtökohtina ovat kysymykset: kenelle, mitä, miksi ja miten. Koska toteutettava
toiminta koskee tavalla tai toisella kaikkia Kantrin sidosryhmiä, niin myös viestinnän pitää
koskettaa niitä kaikkia. Vastuu viestinnästä on pääasiassa henkilöstöllä johtokunnan ohjauksessa.
Kantrin viestintä voidaan jakaa seuraavasti:
1. Leader-ryhmä-, hanke- ja yhdistystoimintaan liittyvää erilaista raportointia, joka hoidetaan
voimassa olevien säännösten mukaan
2. Hanketta jo toteuttaville annettu neuvonta ja muu hankkeen toteutukseen liittyvä tiedotus
ja koulutus
3. Hanketta suunnitteleville tai potentiaalisille hanketoteuttajille tiedotus tarjolla olevista
kehittämistyön välineistä ja niiden kautta saavutetuista tuloksista
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4. Kumppanuuksien ja hankeyhteistyön sekä hyvien käytäntöjen välittäminen alueen sisällä,
kansallisesti ja Euroopan unionin alueella
5. Aktiivinen tiedonkeruu alueemme toimijoiden tarpeista ja tavoitteista
Kantrin viestintä on oikea-aikaista, ajantasaista ja selkeää.
YHDISTYKSEN PERUSVIESTI, VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT, KANAVAT JA VÄLINEET

Yhdistyksen perusviesti
Kantri on Tampereen seutukunnassa toimiva paikalliskehittäjä, jonka toiminnan tarkoituksena on
parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan sekä kehittää
ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Viestin osatekijät:
-

Kantri toimii paikallisena toimintaryhmänä/leader-ryhmänä Tampereen seutukunnassa
välittäen rahoitusta paikallisiin kehittämishankkeisiin

-

Kantri toimii jäsentensä yhteistyöelimenä alueen kehittämistyössä

-

Kantri neuvoo ja auttaa muita toimijoita maaseudulla ja kaupunkialuilla paikallisessa
kehittämisessä

-

Kantri on tärkeä neuvottelukumppani Tampereen seutukunnan paikallisessa
kehittämisessä

-

Kantri järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa
yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, joka edistää
alueen ja toimijoiden osaamista ja oppimista

Sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kohderyhmät
Kantrin sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jonka kohteena ovat henkilökunta,
johtokunta ja työryhmät. Kantrin ulkoisen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat jäsenet,
yhteistyökumppanit, hanketoteuttajat ja muut sidosryhmät (esim. kuntien luottamushenkilöt ja
virkamiehet). Ulkoiseen viestintään kuuluu myös viestintä medialle.
Seuranta
Kantri seuraa viestinnän toteutumista ja tehokkuutta mm. keräämällä tietoja julkaistuista
lehtiartikkeleista sekä haastattelemalla työn ohessa sidosryhmiä ja erityisesti hankehakijoita. Myös
sivuston käyttöä seurataan. Ohjelmakauden aikana voidaan tehdä laajempi selvitys viestinnästä.

Kanavat ja välineet, joilla kohderyhmille viestitään
Sähköinen kalenteri
Kantrin toimistolla käytetään yhteistä, internetissä sijaitsevaa kalenteria. Työntekijät merkitsevät
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kalenteriin palaverinsa ym. menonsa, jolloin toimiston sisäisesti on helppo pysyä ajan tasalla
toisten työntekijöiden päivärytmistä ja vastata esim. tavoitettavuuskyselyihin.
Yhteiset kansiot verkossa
Kantrin henkilökunta käyttää sisäisen viestintänsä apuna myös yhteisesti jaettuja kansioita
verkkoympäristössä (oma tiedostopalvelin), jolloin henkilökunnalla on samat ajantasaiset resurssit
käytössään ja työntekijät voivat toimia yhteistyössä sähköpostin liitetiedostoja lähettämättä.
Epäviralliset kokoontumiset toimistolla
Toimiston henkilökunta keskustelee päivittäin keskenään epävirallisesti työtehtävistä ja
strategioista ideoiden ja suunnitellen tehtäviä yhdessä.
Viralliset palaverit ja tilaisuudet
Kantrin työntekijät tapaavat usein yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa erilaisissa
palavereissa sekä osallistuvat työryhmien toimintaan ja seminaareihin. Kunnittaiset tai isomman
alueen yhteiset hankeillat pidetään kerran vuodessa. Tämä pyritään järjestämään yhdessä ko.
kunnan/kuntien tai jonkin muun käsiteltäviin aihepiireihin sopivan toimijan kanssa.
Kuntien yhteyshenkilöiden kanssa pidetään vähintään kaksi tapaamista vuodessa ja sen lisäksi
sähköpostilla heille tuotetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä
ajankohtaistiedotteita.
Tarpeen mukaan järjestetään erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
Verkkoviestintä
Verkkoviestinnässä Kantrin kotisivut www.kantriry.fi ovat keskeiset. Niillä välitetään jäsenille,
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille olennaista ja ajankohtaista tietoa. Ulkoisen tiedon
välittämisessä käytetään pääasiassa linkkejä tiedon alkuperäiseen lähteeseen. Kotisivuilla toimii
myös intra/extranet johtokunnan ja toimikuntien sisäisen viestinnän välineenä. Kantri päättää
sosiaalisen median mahdollisesta käytöstä myöhemmin.
Tiedotteet
Kantrin oma hanke- ja jäsentiedote tuotetaan ja lähetetään 3 - 6 kertaa vuodessa hankkeille,
jäsenille ja muille sidosryhmille. Jatkossa pyritään siirtymään sähköiseen tiedotteeseen, jolloin sen
ilmestymistiheyttä voi lisätä. Jatkossakin Kantri viestii tarvittaessa ajankohtaisista asioista myös
medialle mm. lehdistötiedotteiden muodossa.
Kirjeposti
Kirjeposti on tärkeä yhteydenpitokeino niihin jäseniin, joilla ei ole sähköpostia käytössään. Joskus
Kantri lähettää kaikille jäsenille ja hanketoteuttajille kirjepostia, esim. tilaisuuksien kutsuja.
Esitteet ym. materiaalit ja tuotokset
Kantrin alueellaan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista kertova esite päivitetään
ohjelmakauden alussa ja jatkossa tarvittaessa.
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Pirkanmaan leaderryhmien ja muiden maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotuslehti Kyläkapula tai
muu vastaava julkaisu on tuotettu kaksi kertaa vuodessa. Päävastuu tästä lehdestä on ollut Pirkan
Kylät ry:llä ja Kantri voi jatkossakin osallistua sen koostamiseen, ei kuitenkaan päävastuullisena.
Kantri voi osallistua myös leaderryhmien ja/tai ELY-keskuksen kanssa yhteisiin tiedotustoimiin,
esimerkiksi yhteiseen tiedotushankkeeseen.
Materiaaleja jaetaan erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa, joita Kantri järjestää tai joihin
Kantrin henkilöstö osallistuu. Kantrin rahoittamien hankkeiden haun käynnistyessä - kotisivujen
ohella – siitä tiedotetaan ilmoituksilla toimialueella ilmestyvissä paikallislehdissä. Lehti-ilmoitukset
jatkuvasta hausta julkaistaan em. lehdissä tarvittaessa.
Kantrin viestintäkanavat ja -välineet kohderyhmittäin
Oheiseen taulukkoon on merkitty Kantrin kohderyhmien viestintään pääasiassa käytetyt
viestintäkanavat ja –välineet ja niiden käyttötaajuus.
Kantrin viestintäkanavat ja -välineet kohderyhmittäin (j=jatkuva, s=satunnainen/tarvittaessa, k=kuukausittain,
n=neljännesvuosittain, p=puolivuosittain, v=vuosittain
Henkilökunta

Johtokunta

Sähköinen kalenteri

j

j

Kansiot verkossa

j

Epäviralliset
kokoontumiset
Viralliset palaverit
tilaisuudet
Puhelinviestintä

h

Sähköpostiviestintä

x

Verkkoviestintä

k

k

j

s

j

Työ- Jäsenet
ryhmät

Yhteistyökumppanit

Päättäjät,
kunnat

Esitteet, materiaalit

Laaja
yleisö

s

s

s

v

s

p

s

s

s

j

j

s

x

x

x

x

x

x

j

j

j

j

j

j

n

n

s

s

j

n

Tiedotteet
Kirjeposti

Media

n
s

n
s

s

Taulukko 3 Kantrin viestintäkanavat ja -välineet kohderyhmittäin

Vastuu viestinnästä on pääasiassa henkilöstöllä johtokunnan ohjauksessa.
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6.

Strategian hallinnon ja seurannan järjestäminen

Kantrin toiminta perustuu toisaalta lainsäädäntöön ja annettaviin ohjeisiin, ja toisaalta sen omiin
arvoihin, sääntöihin ja oman hallinnon päätöksiin. Kantrin sääntöjen mukaan ”yhdistyksen
toiminnan tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia
toimialueellaan sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun
näkökulmasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
suorittaa paikallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien ja hankesuunnitelmien laatimista
ja toteuttaa niitä
toimii jäsentensä yhteistyöelimenä alueen kehittämistyössä
pitää yhteyttä muihin tarvittaviin sidosryhmiin
neuvottelee paikallisista kehittämishankkeista julkisyhteisöjen edustajien kanssa
järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen
sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
toimii muilla edellisiin verrattavilla yhdistyksen tarkoitusta edistävillä toimintatavoilla”.
Toimintaryhmänä Kantri ry järjestää taloutensa ja hallintonsa niin, että se voi toimia Leader ryhmänä tehtävän sopimuksen mukaisesti ja
- tiedottaa alueensa asukkaille usean eri kanavan kautta mahdollisuudesta saada
hankkeilleen Leader-rahoitusta
- avustaa hankkeita suunnittelevia ja hankehakijoita hakemus- ja maksatusvaiheissa
- ohjaa hakijoita sähköisen tai kirjallisen hakemuksen jättämisessä ja suorittaa siihen liittyvät
mahdolliset viranomaistehtävät
- käsittelee sille tulleet hankehakemukset kolmikannan mukaisessa johtokunnassaan ja
antaa niistä lausuntonsa
- toimii yhteistyössä alueensa asukkaiden, kuntien, seutukunnan, maakunnan, Suomen ja
Euroopan muiden paikalliskehittäjien kanssa monin eri tavoin
- järjestää hallintonsa niin avoimeksi ja läpinäkyväksi kuin säännökset antavat myöten
Kaikissa toimissaan Kantri ry pyrkii toimimaan avoimesti ja tasapuolisesti, ja noudattamaan hyvää
yhdistystoimintaa ja viranomaisena toimiessaan hyvää hallintoa. Kantri ry pyrkii myös omalta
osaltaan lujittamaan Leader-periaatteiden toteumista valitsemiensa hankkeiden kautta.
Tiedottamisessaan Leader-työstä Kantri ry noudattaa 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 vastaa palkattu henkilökunta, jonka
koko on 2 – 4 kokopäiväistä sekä mahdollisesti harjoittelijoita tms.
Kantri osallistui laatukäsikirjan laatimisprosessiin, joka edesauttaa tehokkaiden, asiakkaiden
tarpeiden ja hallinnon vaatimusten mukaisen toimintamallien löytämistä ja sisäistämistä.
Prosessissa huomioitiin - tai paremminkin huomioidaan - johtamiseen, toimintaan ja prosesseihin,
henkilöstöön ja kumppanuuksiin liittyviä asioita. Käsikirjaa ei tehdä itseisarvoisesti, sen tuloksena
Kantrin pitää olla tehokkaampi ja vastata paremmin jäsenien ja sidosryhmien tarpeisiin. Samalla
käsikirjan pitää olla niin selkeä ja helppotajuinen, ettei se jää pölyttymään hyllyyn. Ja sitä myös
päivitetään säännöllisesti ainakin vuosittain.
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Kantri järjestää strategiansa toteutumisen seurannan tarvittavassa laajuudessa. Päävastuu on
henkilöstöllä, joka seuraa toteumaa ajantasaisesti, ja johtokunnalla, joka seuraa toteumaa kaikkien
kokousten yhteydessä. Kantri pyrkii teettämään strategian väli- ja loppuarvioinnit ulkopuolisella
asiantuntijataholla. Kantrin tilintarkastajana voi olla vain auktorisoitu tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö.
Kantri ottaa käyttöön yritys- ja kehittämishankkeiden valintakriteerit, jotka jaetaan kolmeen
ryhmään: pakollisiin (ts. hyväksyttävyyskriteereihin ohjelmatasolta ja lainsäädännöstä), kaikille
yhteisiin ja Kantrin strategian tavoitteisiin perustuviin. Kaikille yhteiset perustuvat Leaderperiaatteiden ja tämän strategian läpileikkaavien periaatteiden toteuttamiseen. Lisäksi voi saada
lisäpisteteitä erityisistä teemoista tai painotuksista.
Valintakriteerejä käytetään johtokunnan päätöksenteon tukena niin, että 50 % perustuu
kriteereihin ja 50 % johtokunnan harkintaan. Valintakriteerit julkaistaan mm. Kantrin strategian
liitteenä ja nettisivuilla. Toiminnanjohtajan esitys kriteereiksi annetaan haluttaessa tiedoksi
hakijalle, mutta ei johtokunnan niistä käymää keskustelua. Kantri varaa oikeuden tarkistaa
valintakriteerejä, kunhan kokemusta niiden soveltuvuudesta käytössä saadaan.
Ehdotus valintakriteereiksi on liitteenä 6.

7. Strategian rahoitussuunnitelma
Tässä yhteydessä kuvataan strategian tavoittelemaa maaseuturahoitusta. Rakennerahastojen
osuus ratkaistaan niitä koskevien linjausten ja päätösten valmistuttua. Kantrin Leader-rahoitus
perustuu ohjelmakauden 2007 – 2013 tasoon, mutta siinä otetaan huomioon alueen kasvaminen
sekä maantieteellisesti, kuntien lukumäärän perusteella että asukasluvultaan.
Kuntien kanssa on sovittu, että kuntarahoitus jaetaan edelleenkin tasajakoon perustuen. Nyt
jakajia tulee olemaan yksi enemmän eli yhteensä kahdeksan. Kuntien kanssa on myös sovittu, että
strategia laaditaan nykyisen ohjelmakauden rahoitussitoumuksen 24.000 € per vuosi per kunta
perusteella. Tällä kuntarahalla julkisen rahoituksen määrä olisi 960.000 € vuodessa ja koko
ohjelmakauden aikana 6.720.000 €. Alla olevassa taulukossa on rahoituksen jakautuminen kunta-,
maaseutuohjelma- ja arvioituun yksityiseen rahoitukseen. Maa- ja metsätalousministeriö päätti
21.1.2015 Kantrin suuntaa-antavaksi kehykseksi 4.704.000 €. Taulukko 4 on korjattu vastaamaan
tehtyä kehyspäätöstä ja se on laskettu kuudelle toimintavuodelle.
Kantrin strategia 2014 - 2020, Maaseuturahasto
Osuus
Rahan lähde
Vuositaso
Yhteensä
Osuus kok.rah.
julkisesta
Kunta
156 800 €
944 800 €
13,0 %
20,0 %
EU- ja valtio
627 200 €
3 763 200 €
52,0 %
80,0 %
Yksityinen
422 154 €
2 532 923 €
35,0 %
Yhteensä
1 206 154 €
7 236 923 €
100,0 %
Taulukko 4 Kantrin strategian rahoitus 2014 – 2020, kaikki yhteensä, Maaseuturahasto
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Seuraavassa taulukossa on hankkeille ja yritystuille 2014-2020 ohjelmakaudelle alustavasti annettu
rahoitus.

Kantrin strategia 2014 - 2020, Maaseuturahasto
Julkinen rahoitus Yksityinen
EU (42 % j.r)
Valtio (38 % j.r) Kunta (20 % j.r) yhteensä
rahoitus
Kokonaisrahoitus
2 532 923 €
1 540 980 €
1 394 220 €
733 800 €
3 669 000 €
6 201 923 €
Taulukko 5 Kantrin strategian rahoitus 2014 – 2020, yritys- ja kehittämishankkeet, Maaseuturahasto

Aikaisemmin Leader-ryhmän toiminnan mahdollistava toimintaraha on ollut yhtenä summana, mutta
kaudelle 2014-20 se jaetaan kahteen osaan, toimintakustannuksiin ja aktivointiin. Vaikka tämä vähän
lisääkin hallinnollista työtä, antaa se kieltämättä paremman kuvan Leader-toiminnan luonteesta ja
sisällöstä. Kantri varautuu toteuttamaan strategiaansa koko ohjelmakauden ajan tällä rahalla, siis myös
ohjelmakauden päättämisen ajan vuoden 2023 keväälle. Aktivoinnin ja toimintakustannusten keskinäinen
jako on tehty tälle budjetille. Mikäli rahoituksen kokonaismäärä muuttuu, Kantri voi joutua muuttamaan
toimintakustannusten ja aktivoinnin suhdetta.

Toimintakustannukset

Kantrin strategia 2014 - 2020, Maaseuturahasto
Julkinen
rahoitus
yhteensä
EU (42 %)
Valtio (38 %) Kunta (20 %)
215 177 €
194 684 €
102 465 €
512 325 €

Aktivointi ja toiminnan
edistäminen
Toimintaraha yhteensä

Osuus hankkeisiin
varatusta
julkisesta
rahoituksesta
13,6 %

219 524 €

198 617 €

104 535 €

522 675 €

13,9 %

434 700 €

393 300 €

188 160 €

1 035 000 €

27,5 %

Taulukko 6 Kantrin strategian rahoitus 2014 – 2020, toimintaraha, Maaseuturahasto
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Liite 1. Kyselyn tuloksia

Kantrin strategia 2014+ Kyselyn tuloksia
Tärkein=5 2.tärkein=4 3. tärkein=3 4. tärkein=2 5. tärkein=1

Maininnat lkm

Keskiarvo

Yrittäjyyden kehittäminen yleensä

30

2,7

Vanhustenhoito ja muut senioreihin liittyvät hankkeet

29

3,2

Maatalouden sivunelinkeinojen kehittäminen

28

2,8

Asukkaiden harrastustoiminnan edistäminen

26

3,2

Joukkoliikenteen edistäminen

26

3,1

Yhteisön käytössä olevien tilojen kehittäminen, esim. monitoimintapisteet

26

2,8

Nuorten omat hankkeet

25

3,0

Paikallisten yritysten innovaatioiden edistäminen

25

2,4

Maalla asumisen markkinointi

24

3,1

Maisemanhoito ja kulttuuriympäristön ylläpito

24

3,0

Lähienergian käytön edistäminen

23

3,4

Tonttitarjonnan ja omaehtoisen kaavoituksen kehittäminen

22

3,2

Yhdistysten toiminnan tukeminen

21

3,1

Tietoliikenne, esim. laajakaista ja langattomat verkot

20

2,9

Kevyen liikenteen väylät

19

3,8

Teiden kunnossapito, esim. yksityisteiden investoinnit

19

2,7

Kylä- tai lähikoulujen kehittäminen

18

2,9

Vesihuolto mukaan lukien jätevesi

18

2,4

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen edistäminen

17

2,7

Ympäristönhoitoon ja -suojeluun liittyvät toimet

16

3,7

Kierrätys tai muu vastaava kestävän kehityksen mukainen toiminta

15

3,1

Matkailuelinkeinon kehittäminen

15

2,9

Energian kulutuksen vähentäminen

14

3,2

Lasten päivähoito ja iltapäivätoiminta

9

2,7

Etätyön edistäminen

8

2,3

Metsänhoidon ja metsään liittyvän yrittäjyyden kehittäminen

7

2,4

Työpajat ja muu vajaakuntoisten tai työttömien aktivointi

6

2,7

Joku muu yhteensä

7

3,9

Arvosana oman alueen kehittämisestä (4 – 10)
103
6,9
Vastaajista eivät kaikki ilmoittaneet olevansa maaseudulta tai kaupungista, mutta ilmoittaneista 62,4 % oli
maaseudun, 23,9 % kaupungin ja 13,8 % molempien (kesäasukas maaseudulla) asukkaita.
Vastaajista kaikki eivät ilmoittaneet kotikuntaa. Vastaukset: Kangasala 10, Lempäälä 7, Nokia 3, Orivesi 11, Pirkkala
0, Tampere 30, Vesilahti 9, Ylöjärvi 31, muu tai ei tietoa 1. Yhteensä 102.
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Liite 2. Toimintalinjakohtaiset mittarit, indikaattorit ja tavoitteet

Toimintalinja ja mittari
1 . Ympäristövastuinen asuminen 20 %

Indikaattori

Tavoite

Ympäristöä parantavat toimenpiteet
Vesienhoitohankkeet
Maakäyttö- tai muut ympäristösuunnitelmat
Kylien kehittämis- tai
liiketoimintasuunnitelmat
Ilmastonmuutosta estävät tai siihen
sopeuttavat toimenpiteet
2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso 45 %
Uudet yhteistoiminnan muodot
Yhteisölliset kokoontumistilat
Nuorten ja lasten hankkeet (osallistuu)
Nuorten ja lasten hankkeet (kohteena)
Hankkeiden alueiden välinen yhteistyö
Hankkeiden kv-yhteistyö
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
3. Paikallinen yrittäjyys 35 %
Uusien yrityksien syntyminen
Uusien työpaikkojen syntyminen
Uusien palvelujen syntyminen
Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot
Kaikille yhteiset
Talkootyön määrä
Osallistuneiden yhteisöjen määrä
Osallistuneiden ihmisten määrä
Järjestettyjen tapahtumien määrä

Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus

25
15
20
10

Luettelo ja kuvaus

15

Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus

50
50
10
20
15
5
10

Luettelo ja kuvaus
Kpl, sukupuoli, alle 35 v
Luettelo ja kuvaus
Luettelo ja kuvaus

20
50
20
5

Tunti (ikä, sukupuoli)
Luettelo ja kuvaus
Kpl, sukupuoli, ikä
Luettelo ja kuvaus

100 000
300
10 000
500
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Liite 3. Tilastotietoja Kantrin alueesta
KANTRIN ALUEEN KUVAAJIA
ALUEEN KUNNAT PINTA-ALAT JA VÄKILUVUT

31.12.2012

Maata
km2

Vesialueita km2

Yhteensä
km2

Kangasala
Lempäälä
Nokia
Orivesi
Pirkkala
Tampere
Vesilahti
Ylöjärvi

658,02
269,55
288,18
799,56
81,38
525,01
300,91
1 115,46

212,83
37,52
59,58
160,52
22,66
164,58
53,03
208,63

870,85
307,07
347,76
960,08
104,04
689,59
353,94
1 324,09

Koko alue

4 038,07

919,35

4 957,42

Kunta

Väkiluku
2012
30
21
32
9
18
217
4
31

142
448
353
574
132
497
439
521

365 106

Maaseutuväestö
16
21
5
9
18
4
4
22

Asukastiheys

Asukastihey
s maa-km²

588
448
773
574
132
512
439
995

34,6
69,8
93,0
10,0
174,3
315,4
12,5
23,8

45,8
79,6
112,3
12,0
222,8
414,3
14,8
28,3

103 461

73,6

90,4

Kantrin toiminta-alueen suunniteltu kaupunkien paikallisen kehittämisen
alue, asukkaat:
Kangasala

13 554

Nokia

26 580

Ylöjärvi

8 526

Yhteensä
Pirkanmaa
Kantrin alueen
osuus/suhde
Koko Suomi
Kantrin alueen
osuus/suhde

Kangasala
Lempäälä
Nokia
Orivesi
Pirkkala
Tampere
Vesilahti
Ylöjärvi
Yhteensä:

48 660
12 446,25

2 022,55

14 468,80

491 472

491 472

34,0

39,5

32,4 %

45,5 %

34,3 %

74,3 %

21,1 %

216,8 %

229,0 %

303 892,77

87 010,48

390 903,25

5 401 267

5 401
267

1,3 %

1,1 %

1,3 %

6,8 %

1,9 %

Maaseutualue
(kok.pinta-a.)
861,92
307,07
325,40
960,08
104,04
538,12
353,94
1 317,37
4 767,94

Työpaikkaomavaraisuus
66,7
69,3
77,9
78,7
65,2
123,4
45,1
67,6

Huoltosuhde
58,1
58,1
56,1
65,9
54,0
43,4
65,6
57,8
49,5*

Keski-ikä

ml. Hämeenkyrö ja
Pälkäne

Asukasluvut Väestörekisterikeskus 31.12.2012
Maaseutualueen väestö ja pinta-ala lähde ko. kunta
Työpaikkaomavaraisuus 2010, lähde Tilastokeskus
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39,8
36,9
39,6
45,0
37,6
40,0
38,4
38,0
39,8*

13,8
533,7
%

17,8
508,0 %

Liite 4. Kartat toiminta-alueen rajauksista
Tarkemmat kartat ovat luettavissa jatkossa www.kantriry.fi
Tampere, rajattu alue rahoituksen piirissä.
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Kangasala, rajattu alue pois rahoitusalueesta.

Nokia, rajattu alue pois rahoitusalueesta

25
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Ylöjärvi , rajattu alue pois rahoitusalueesta
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Liite 5. Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten toimintaryhmien
yhteensovitus ohjelmakaudella 2014–2020
LUONNOS 2.6.2014
Pirkanmaan ELY-keskus ja toimintaryhmät; Joutsenten reitti ry, Kantri ry, Pirkan Helmi ry ja PoKo ry ovat sopineet
seuraavasta työnjaosta hankkeiden ja yritystukien rahoituksessa maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014–2020.
Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön kuntien alueella toimivan toimintaryhmä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kanssa
on keskusteltu ja tuotu esiin tämän yhteistyösopimuksen noudatettavat pääperiaatteet.
Rahoittamisen lähtökohtana on se, että paikallisen tason toimet kohdentuvat ensisijaisesti toimintaryhmien
rahoitettaviksi. Jos hankkeessa on laajempaa alueellista vaikuttavuutta ja voidaan olettaa, että 180 000 euron
julkisen tuen osuus tulee ylittymään, tukihakemus suunnataan ELY-keskukselle. Yritysrahoituksen osalta on
yhteisesti rajattu alueet, joilla ei myönnetä rahoitusta.
1. Hanketuet
Toimintaryhmien rahoittamat hanketuet
 tukevat toimintaryhmän laatimaa paikallisen kehittämisstrategian toteutumista,
 ovat vaikutuksiltaan paikallisia ja toiminnoiltaan paikallisia tai alueiden välisiä
 tulokset ovat paikallisen strategian tavoitteiden mukaisia,
 täyttävät toimintaryhmän määrittelemät valintakriteerit
Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamat hanketuet
 tukevat alueellisen kehittämissuunnitelman toteutumista,
 täyttävät kehittämissuunnitelmassa esitetyt valintakriteerit,
 ovat kehittämissuunnitelmassa esitettyjen rahoituslinjausten mukaisia,
 ovat vaikutuksiltaan alueellisia tai alueiden välisiä
2. Yritystuet
Toimintaryhmien rahoittamat yritystuet
 tukevat toimintaryhmän laatimaa paikallisen kehittämisstrategian toteutumista,
 kohdistuvat mikroyrityksiin (pääsääntöisesti max 3 htv), jotka aloittavat tai kehittävät täsmätoimenpitein
toimintaansa,
 tuottavat positiivisia vaikutuksia myös kohdeyrityksensä ympäristössä,
 kohdistuvat pääsääntöisesti paikallisilla markkinoilla toimiviin yrityksiin,
 täyttävät toimintaryhmän määrittelemät valintakriteerit
Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamat yritystuet
 kohdistuvat maaseudun mikroyrityksiin (pääasiassa 3-10 htv), etusijalla aloittavat ja kasvuhakuiset
yritykset,
 kohdistuvat ydin maaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla toimiviin pieniin yrityksiin (10-49 htv),
 täyttävät kehittämissuunnitelmassa esitetyt valintakriteerit,
 ovat kehittämissuunnitelmassa esitettyjen rahoituslinjaisten mukaisia,
 kohdistuvat Pirkanmaan maakuntaa laajemmille markkinoille pyrkiviin yrityksiin,
 kohdistuvat ilman aluerajoitusta koko maakunnan alueella toimiviin maatilayrityksiin ja elintarvikkeiden
ensiasteen pieniin ja keskisuuriin jalostusyrityksiin
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Pirkanmaan kehittämissuunnitelman ja paikallisten kehittämisstrategioiden työjaosta on tehty erillinen
yhteistyösuunnitelma (liite 1). Pirkanmaan ELY-keskuksen laatiman kehittämissuunnitelman ja toimintaryhmien
paikallisten kehittämisstrategioiden toteutusalueet ovat yhdenmukaiset yritystukien rahoituksen osalta.
Toimintaryhmien hallitus vastaa hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnasta ja ELY-keskus tarkastaa
hankkeiden laillisuusperusteet.
Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ja paikallisten strategioiden yhteensovittamiseksi
osapuolet kokoontuvat säännöllisin väliajoin neuvottelemaan ja keskustelemaan esiin nousseiden asioiden tiimoilta.
Tavoitteena on ohjelman toteuttaminen laadukkaasti ja täysimääräisesti. Sähköisen järjestelmän (Hyrrä)
käyttöönotto edellyttää edellisiä ohjelmakausia enemmän asiakkaiden ohjausta ja rahoitusprosessin käytäntöjen
esille tuomista. Maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 tiedotustoimista tullaan keskustelemaan ja
sopimaan tarkemmin. Syksyn 2014 aikana selvitetään mahdollisuudet yhteisen tiedottajan hankkimiseksi, joka
toimisi mahdollisesti sekä ELY-keskuksessa Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman että toimintaryhmien
käytössä paikallisten toimien tiedottajana.

Tämän
sopimuksen
allekirjoituksella
hyväksytään
myös
Tätä sopimusta on allekirjoitettu viisi (5) samansisältöistä kappaletta.

toimijoiden

yhteistyösuunnitelma.

Tampereella x.x.2014

NN
nimike
Pirkanmaan ELY-keskus

Petri Rinne
toiminnanjohtaja
Joutsenten reitti ry

Heikki Konsala
toiminnanjohtaja
Pirkan Helmi ry

Juha Kolhinen
toiminnanjohtaja
PoKo ry
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Kari Kylkilahti
toiminnanjohtaja
Kantri ry

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten toimintaryhmien yhteensovitus
ohjelmakaudella 2014–2020 (liite 1)

Maaseudun kehittämissuunnitelma

Toimintaryhmät

Hanketuet: maakunnallisesti merkittävät
hankkeet, toteutetaan useamman kunnan
alueella, mahdollisesti ylimaakunnalliset
kokonaisuudet

Hanketuet: paikalliset, toimintaryhmän alueella
toteutettavat hankkeet, toimintaryhmien väliset tai
kansainväliset

Yritystuet: alueellisesti vaikuttavat hankkeet

Yritystuet: paikallisesti vaikuttavat hankkeet



 Kohderyhmänä aloittavat yritykset tai muutaman
hengen yritykset paikallisilla markkinoilla (tavoitteena
saada harjoitettavasta yritystoiminnasta merkittävää tuloa)

Tavoitteena päätoiminen yrittäjyys

 Kokeiluhankkeita vähemmän 
 Perustamisavustukset pääsääntöisesti
ELY-keskuksesta

 Myös kokeiluhankkeita, joissa annetaan
yrittää

Maaseudun palvelut: pääsääntöisesti
laajakaistainfrastruktuurihankkeet, yhteisölliset
vesihuoltohankkeet

Maaseudun palvelut: yksittäiset yleishyödylliset
investoinnit, teemahanke kokonaisuudet

Harrastus, virkistys, matkailu: maakunnallisesti
merkittävät kokonaisuudet

Harrastus, virkistys, matkailu: paikallisesti vaikuttavat
hankkeet

Yhteisöllisyys: ei pääsääntöisesti rahoitettava
toimi

Yhteisöllisyys: paikallisesti vaikuttavat hankkeet,
joissa lähtökohtana alueen tarpeet

Uusiutuva energia ja biotalous: maakunnallisesti Uusiutuva energia ja biotalous: paikallisesti
merkittävät hankkeet, toteutetaan useamman
vaikuttavat hankkeet, joissa lähtökohtana alueen
kunnan alueella, mahdollisesti ylimaakunnallinen. tarpeet, yhteisölliset energiaratkaisut
Osaaminen ja koulutus: maakunnallisesti
Osaaminen ja koulutus: paikallinen, toimintaryhmän
merkittävät hankkeet, toteutetaan useamman
alueella toteutettava hanke, toimintaryhmien välinen
kunnan alueella, mahdollisesti ylimaakunnallinen. tai kansainvälinen
Ympäristö: Yhteisölliset vesihuoltohankkeet
Kansainvälisyyshankkeet: Yhteistyöstä sovitaan
tapauskohtaisesti yhteistyö -toimenpiteen alla
toteuttavissa hankkeissa

Ympäristö: Yhteisölliset vesihuoltohankkeet ja
vesienhoito
Kansainvälisyyshankkeet: Yhteistyöstä sovitaan
tapauskohtaisesti
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Liite 6 Valintakriteerit

Päivitetty 19.2.2015
Valintakriteerit jaetaan kolmeen ryhmään: pakollisiin (ts. hyväksyttävyyskriteereihin
ohjelmatasolta ja lainsäädännöstä, ei listattu tässä), kaikille yhteisiin ja Kantrin tavoitteisiin
perustuviin. Lisäksi voi saada kolme lisäpistettä. Yhteensä voi saada 0 – 33 pistettä.
Valintakriteerit julkaistaan mm. Kantrin strategian liitteenä ja nettisivuilla. Toiminnanjohtajan
esitys ja johtokunnan päätös kriteereistä voidaan antaa tiedoksi hakijalle ja se tallennetaan Hyrräjärjestelmään.
Kantri varaa oikeuden tarkistaa valintakriteerejä, kunhan kokemusta niiden soveltuvuudesta
käytössä saadaan.

KAIKILLE KANTRIN HANKKEILLE YHTEISET
KRITEERI (TAVOITE)

ARVO

LEADER-periaatteiden mukaisuus
Alueperusteisuus

0-1

Alhaalta-ylös –periaate

0-1

Paikallinen kumppanuus

0-1

Monialaisuus (sektoreiden välisyys)

0-1

Innovatiivisuus

0-1

Alueiden välinen ja/tai kansainvälinen
yhteistyö

0-1

Verkostoituminen

0-1

Kantrin strategian läpileikkaavien periaatteiden mukaisuus
Innovatiivisuus

0-1

Mahdollistavuus

0-1

Kokeilevuus

0-1

Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus.
Hakemuksen tulee jokaisesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se
voi tulla valituksi.
Kantrin strategian mukaisuus

0–3

Hankehakemuksen laatu

0–3

Idean toteutettavuus ja vaikuttavuus

0–3

Resurssien käytön tehokkuus

0–3

Maaseututyypin vaikutus

0–3

Kaikille yhteisistä kriteereistä voi saada yhteensä 25 pistettä.
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KANTRIN TAVOITTEIDEN MUKAISET
Kantrin määriteltyjen tavoitteiden mukaisuudesta voi saada yhteensä korkeintaan viisi pistettä.

4. Ympäristövastuinen asuminen (20 %)
- rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa ja vähentävät sen kuormitusta
- esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää
tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen
talouteen liittyviä investointeja
Kriteeri (tavoite)
Ympäristöä parantavat toimenpiteet
Vesienhoitotoimenpiteet
Maakäyttö- tai muut ympäristösuunnitelmat
Kylien kehittämis- tai
liiketoimintasuunnitelmat
Ilmastonmuutosta estävät tai siihen
sopeuttavat toimenpiteet

Arvo
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

5. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %)
- 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
Kriteeri (tavoite)
Uudet yhteistoiminnan muodot
Yhteisölliset kokoontumistilat
Nuorten ja/tai lasten hankkeet
Alueiden välinen yhteistyö

Arvo
0-1
0-1
0-1
0-1

6. Paikallinen yrittäjyys (35 %)
- 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
Kriteeri (tavoite)
Uuden yrityksen syntyminen
Olemassa olevan yrityksen toiminnan
kehittäminen
Uuden työpaikan syntyminen
Olemassa olevan työpaikan säilyttäminen
Uusien palvelujen syntyminen
Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot

Arvo
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
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LISÄPISTEET
Hakemus voi saada korkeintaan kolme lisäpistettä:
- nuoret ja/tai lapset osallistuvat hankkeen toimintaan tai esimerkiksi perustaa yrityksen
- hankkeessa syntyy maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta
- hankkeessa syntyy kansainvälistä yhteistyötä
- hanke kohdistuu erityisryhmiin kuten ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin
Kantri voi tarvittaessa muuttaa tai lisätä lisäpisteisiin oikeuttavia teemoja tai painotuksia.
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Lähteitä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnos Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaksi 2014-2020

Euroopan komissio

Luonnokset 2014 -2020 ohjelmakaudelle
Maaseutuasetus
Yleisasetus (rakennerahastot)

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2011 -2014

Pirkanmaan liitto

”Rohkee mutta sopii sulle!” Pirkanmaan
maakuntastrategia vuosille 2014 – 2017.

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan maakuntastrategia 2014
valmisteludokumentteja

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan liitto

Avoin tilastopalvelu
www.pirkanmaa.f

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan maaseudun kehittämisstrategia
(2014-2020)

Lempäälän ja Vesilahden maaseudun
kehittämisneuvottelukunta

Lempäälän ja Vesilahden maaseutuohjelma
2010 -2030

Tampereen kaupunki

Tampereen maaseutuohjelma 2020

Ylöjärven kaupunki

Kylien tahtotila - Ylöjärven maaseudun
kehittämissuunnitelma

Helka ry

Helkan viestintäsuunnitelma

Väestörekisterikeskus

Kuntien asukasluvut 31.12.2012

Tilastokeskus

Erilaisia aluetta koskevia tilastoaineistoja
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