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1. Tiivistelmä 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n strategia perustuu kolmelta ohjelmakaudelta saatuihin kokemuksiin, tulevaisuuden 

haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, osallistavaan valmisteluun sekä yhteensovittamiseen muiden ohjelmien 

kanssa. 

 

Yhdistyksen  toiminta-alue on hyvin maaseutumainen. Leader-metodi on osoittautunut  erittäin toimivaksi 

kehittämisvälineeksi juuri tämäntyyppisillä alueilla. Alhaalta ylös –periaate ja kumppanuuteen perustuva 

asiakaslähtöinen toimintatapa ovat luoneet alueelle yhteisöllisyyttä ja aktivoineet toimijoita omaehtoiseen 

kehittämistyöhön. Itsearvioinnit ja asiakaskyselyt osoittavat, että toiminnan jatkaminen ja  edelleen kehittäminen ovat 

kaikkien sidosryhmien intresseissä.  

 

Tulevaisuuden haasteet ovat mittavat; väestö vähenee ja vanhenee, palvelut loittonevat käyttäjistään ja talouden alavire 

jatkuu koko Euroopassa. Toisaalta vähänkin pidemmälle katsoessa on nähtävissä maaseudulla tuotettujen tuotteiden ja 

palveluiden kasvava kysyntä. Puhdas lähellä tuotettu ruoka, uusiutuva energia, nopean laajakaistaverkon mahdollistama 

etätyö sekä edullinen ja väljä asuminen ovat asioita, joiden varaan maaseudun parempi tulevaisuus voidaan rakentaa. 

Tämä edellyttää kuitenkin määrätietoista kehittämistyötä, jossa kysyntälähtöisyys, uusien toimintatapojen ideointi ja 

laajapohjainen yhteistyö ovat avainasemassa. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n strategiassa on neljä painopistettä: maaseudun elinkeinot, maaseudun palvelut, 

osallistava yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Strategian toteuttamisessa noudatetaan neljää toimintaperiaatetta, jotka 

ovat asiakaslähtöisyys, uudet ideat ja toimintatavat, laajapohjainen yhteistyö ja osaaminen. Kaiken toiminnan 

läpäisevinä teemoina ovat kestävä kehitys ja läheisyysperiaate. Strategiaa toteutetaan pääasiassa maaseuturahaston 

kautta, mutta osa toimenpiteistä soveltuisi hyvin rakennerahastojen kautta toteutettaviksi. Toivommekin, että 

monirahastoisuus voisi toteutua myös maaseudun paikalliskehittämisessä.    

 

Paikallinen kehittäminen on osa laajempaa kokonaisuutta, joten on välttämätöntä tehdä selkeä työjako eri 

rahoitusohjelmien toteuttajatahojen kanssa. Leader-toiminnalla on tässä kokonaisuudessa selkeä rooli etenkin 

paikallisen kehittämisen aktivoijana, neuvojana ja rahoittajana. Tämä toimintatapa on tarkoitettu ihmisten kokoisille 

ideoille. Leader-ryhmien paikallistuntemusta voidaan kuitenkin hyödyntää myös laajemmin aluekehittämisessä ja siksi 

yhteistyö ja verkostojen luominen muiden kehittäjätahojen kanssa kuuluvat keskeisesti strategian toteuttamiseen. 

 

Satakunnan Leader-ryhmät ovat käynnistäneet Leader-brändihankkeen, jonka tavoitteena on yhtenäisen ilmeen 

luominen, arvojen kirkastaminen ja yhteisen palvelukonseptin kehittäminen. Tällä pyritään uskottavuuden ja 

tunnettuuden lisäämiseen sekä ulkoisen kuvan selkeyttämiseen. Lisäksi vuoden 2013 aikana osallistuttiin laatutyöhön, 

jonka tuloksena syntyi laatukäsikirja. Tavoitteena on, että hallitus ja henkilöstö sisäistävät prosessin aikana Leader-työn 

keskeiset periaatteet ja prosessit sekä sitoutuvat niiden toteuttamiseen käytännössä. 

 

Satakunnan Leader-ryhmien yhteistä tiedotushanketta jatketaan uudella ohjelmakaudella. Sen kautta tiedotetaan laajasti 

työn tuloksista sekä ihmisistä ja tarinoista hankkeiden taustalla.  

 

Strategian budjetti on jonkin verran nykyistä suurempi. Toimintaraha on mitoitettu siten, että se mahdollistaa neljän 

henkilön palkkaamisen. Nämä ovat toiminnanjohtaja, hankesihteeri, hankeneuvoja ja kv-koordinaattori. 

 
2. Alueen kuvaus 

  

2.1. Toiminta-alue 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueeseen kuuluvat Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, 

Jämijärven,  Karvian, Kihniön, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat. Ohjelmakaudella 2007-2013 

alueeseen kuuluivat lisäksi Suodenniemi ja Kiikoinen, mutta nämä ovat nyt kuntaliitosten seurauksena osa Sastamalaa 

ja kuuluvat siten Joutsenten reitti ry:n alueeseen. Kunnista Kihniö, Parkano ja Ikaalinen sijaitsevat Pirkanmaan 

maakunnassa ja loput Satakunnassa. Kunnat kuuluvat kolmeen eri seutukuntaan seuraavasti: 

 

Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen 

Porin seutukunta: Merikarvia ja Pomarkku 

Luoteis-Pirkanmaa: Kihniö, Parkano ja Ikaalinen 

 

Alueella on toteutettu Leader-ohjelmaa jo kolmella ohjelmakaudella, ainoastaan Ikaalinen on tullut mukaan vasta 

vuoden 2000 alusta. Yhteistyö alueella on siis luontevaa ja vakiintunutta yli maakuntarajankin. Toiminta-alue on 

rakenteeltaan ja kehittämishaasteiltaan hyvin yhtenäinen. Lisäksi liikenteen pääväylät yhdistävät alueen eri osat siten, 

että ne ovat helposti saavutettavissa. Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan välillä on myös paljon 

työmatkaliikennettä, mikä kuvaa alueiden kiinteää yhteyttä. Toiminta-alueen pinta-ala on 5 554 km2.  
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  Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminta-alue 

 

 
2.2.Väestö 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueella asui vuoden 2014 alussa 41 733 henkilöä. Väestöstä  47,2 % asui harvaan 

asutulla maaseudulla (6 kuntaa) ja 52,8 % ydinmaaseudulla (4 kuntaa). Vuoden 2007 alussa asukkaita oli 44 335, joten 

väkiluku on vähentynyt 6 vuodessa 2 602 henkilöllä  (5,87 %). Suhteellisesti eniten väestöään on menettänyt Karvia 

(9,31 %) ja pienimmin tappioin on selvinnyt Ikaalinen (2,77 %). Väestöennusteen mukaan toiminta-alueen väkiluku on 

vuonna  2020 39 640, eli seuraavan ohjelmakauden aikana vähennystä nykyiseen olisi 2 093 henkilöä.  Ulkomaalaisten 

osuus väestöstä oli vuoden 2014 alussa selvästi suurin Honkajoella (5,3%). Alle prosentin ulkomaalaisten osuus oli  

Merikarvialla, Pomarkussa ja Sikaisissa.  Alueen asukastiheys oli vuoden 2014 alussa 8 asukasta neliökilometrillä. 15-

65-vuotiaiden osuus väestöstä on 59,67 % vaihdellen Merikarvian 55,6 %:sta Kankaanpään 62,8 %:iin. Yli 65-

vuotiaiden osuus ylittää  Siikaisissa ja Merikarvialla jo 30 %:a, kun se Kankaanpäässä on 21,9 %. Koko alueella yli 65-

vuotiaita on jo 25,8 % väestöstä. 

 

2.3. Elinkeinorakenne 

 

Vuoden 2013 alussa Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueen työpaikoista 12,5 % oli alkutuotannon piirissä, 28,9 % 

jalostuksessa ja 58,6 % palveluissa. Vuoteen 2003 verrattuna alkutuotannossa työskenteli 585 ihmistä vähemmän, mutta 

toimialan suhteellinen osuus pieneni vastaavana aikana vain 0,6 prosenttiyksikköä. Jalostuksen osuus työpaikoista on 

pysynyt lähes ennallaan ja palveluiden osuus on kasvanut jonkin verran. 

 

Alkutuotannon työpaikkojen osuus on suurin Honkajoella (29,7 %) ja pienin Kankaanpäässä  

(5,0 %). Kankaanpäässä 67,8 % työpaikoista on palvelusektorilla, kun taas Siikaisissa vastaava luku on vain 38,9 %. 

Jalostuksen osuus vaihtelee Honkajoen 21,1 %:sta Siikaisten 37,5 %:iin.  

 

Pohjois-Satakunnassa merkittäviä teollisuudenaloja ovat rakentaminen, kone- ja laitevalmistus, elintarviketeollisuus, 

puutuoteteollisuus ja  kasvihuoneviljely. Korkeatasoista osaamista on myös liikunta- ja hyvinvointipalveluissa, 

tekstiiliteollisuudessa ja matkailussa. Matkailutoimialan merkitys ei vielä ole kovin suuri, mutta viime vuosina kehitys 

sillä sektorilla on ollut nopeaa. Julkisen sektorin työpaikkojen merkitys on suuri,  Kankaanpään kaupunki ja Niinisalon 

varuskunta esim. työllistävät kumpikin n. 500 henkilöä. Mikään toimiala ei ole niin hallitseva eikä mikään yksittäinen 

yritys niin suuri, että äkilliset suhdannevaihtelut jollakin teollisuudenalalla olisivat kohtalokkaita alueen taloudelle. Toki 

taloudellinen epävarmuus koko Euroopassa ja etenkin Etelä-Euroopan suuret vaikeudet heijastuvat tännekin. 
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2.4. Työvoima ja työttömyys 

 

Alueen työvoima vuoden 2014 alussa oli 19 254 henkilöä eli 44 % väestöstä.Vähennystä vuoteen 2006 verrattuna on n. 

2 400 henkilöä. Yhtä työssäkäyvää kohti on 1,52 työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä. Siikaisissa tuo suhdeluku 

lähenee jo kahta. 

 

Helmikuun lopussa 2014 alueen työttömyysaste oli 12,9 %. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 10,6 %, joten työttömyys 

on   nousussa. Alhaisinta työttömyys oli  Jämijärvellä (10,7 %) ja korkein työttömyysaste oli Siikaisissa (16,5%). 

Satakunnan työttömyysaste oli samaan aikaan 12,8 %, Pirkanmaan 14,5% ja koko maassa vailla työtä oli 12,5 % 

työvoimasta. Työttömyysaste on siis Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla samalla tasolla tai alempi kuin 

maakunnissa keskimäärin, vaikka alue sijaitsee kaukana maakuntakeskuksista. 

 

2.5. Alueen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet, SWOT-analyysi 

 

Vahvuudet:        

 

• Alkutuotanto ja elintarvikeketju 

 

 Alueella on elinvoimaista perusmaataloutta sekä kasvinviljely- että kotieläinpuolella. Alan vaikeuksista 

 huolimatta tiloille löytyy jatkajia ja tuotantoon investoidaan. Lisäksi alueella on erittäin laajaa ja 

 kilpailukykyistä kasvihuonetuotantoa sekä keskisuurta elintarvikkeiden  jalostusta. 

       

• Metalli- ja puualan osaaminen 

 

 Metalli- ja puualalla on alueella pitkät perinteet ja monipuolista tuotantoa. Alueelle on sijoittunut sekä 

 suurehkoja toimijoita että pieniä alihankintayrityksiä. Alan vahvuus on yritysten hyvä verkostoituminen.  

 

• Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö 

 

 Toiminta-alueen kolme kaupunkia tarjoavat hyvät ja monipuoliset peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet 

 ilman suurten kaupunkien liikenne- ja turvallisuusongelmia. Laajoilta  maaseutualueilta löytyy hyviä 

 asuinpaikkoja ja edullisia toimitiloja kohtuullisen etäisyyden päässä palveluista. Yhteisöllisyys ja naapuriapu 

 ovat vielä voimissaan. 

 

• Kohtuullisen hyvä sijainti 

 

 Pohjois-Satakuntaan on kohtuulliset liikenneyhteydet etelä-pohjoissuunnassa Pohjanmaantietä (valtatie 44) 

 pitkin ja itä-länsisuunnassa Järvisuomentietä (valtatie 23)  pitkin. Luoteis-Pirkanmaata halkoo valtatie 3, joka 

 on yksi Suomen pääväylistä ja lisäksi päärata kulkee alueen halki. Parkanosta pääsee junalla puolessa tunnissa 

 Tampereelle ja kahdessa ja puolessa tunnissa Helsinkiin.Pirkkalan lentokenttä on kohtuullisen matkan päässä . 

 

• Monipuoliset kotimaisen energian lähteet 

 

 Alueella on mittavat puu- ja turvevarat ja energiaa toimitetaankin oman alueen lisäksi Tampereen ja Porin 

 lämpölaitoksiin. Pieniä puuenergian käyttökohteita rakennetaan koko ajan lisää. Lisäksi alueelle on rakennettu 

 vuonna 2013 Suomen ensimmäinen sisämaan tuulipuisto ja biokaasulaistos valmistuu syksyllä 2014. 

 

• Vahva yhteisöllisyys 

 

 Talkoohenki ja yhteisöllisyys elävät alueella edelleen vahvana. Kylä- ja harrastustoiminnan 

 piirissä on suuri vapaaehtoistoimijoiden joukko ja suuriakin hankkeita toteutetaan näiden  

 toimesta. Lisäksi yhteisöillä on suuri merkitys palveluiden tuottamisessa haja-asutusalueilla. 

 

• Yrittäjyyden perinne 

  

 Alueen väestö on yrittäjähenkistä. Palkkatyötä on rajallisesti tarjolla ja moni järjestääkin  

 itselleen työpaikan yritystoiminnan kautta. Uusia yrityksiä syntyy etenkin palvelualoille ja   

 lisäksi maataloustuotannosta luopuville tai sitä vähentäville maatiloille. 

 

• Toimiva kehittäjäverkosto 

 

 Alueella on hyvin toimivat yrityspalvelut. Lisäksi oppilaitokset ja työvoimahallinto tekevät hyvää yhteistyötä 

 elinkeinoelämän kanssa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n  yhteydessä toimivat  kehittämis-

 organisaatiot tekevät saumatonta yhteistyötä ja asiakas saa monenlaisia palveluita yhdestä paikasta. Luoteis-

 Pirkanmaalla vastaavat toiminnot on  järjestetty Kehitysparkki Oy:n, Sastamalan koulutuskuntayhtymän  ja 

 työvoimahallinnon kanssa hyvässä yhteistyössä. Eri toimijoiden yhteistyö on syventynyt entisestään  
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 Yritys-Suomi-yhteistyön käynnistyttyä. Yhteistyö Satakunnan ELY-keskuksen kanssa on  

 tiivistä ja kitkatonta. Periaatteena on asiakaslähtöinen toimintatapa.  

 

• Kulttuuriosaaminen 

 

 Seudulla on vahva esittävien taiteiden perinne ja Kankaanpään taidekoulun ympärille rakentunut taideyhteisö.  

 Alueella on myös tunnettuja kulttuuritapahtumia kuten Sata-Häme Soi –juhlat ja Ramppikuume 

 teatterikatselmus. Kaksi musiikkiopistoa, Kankaanpään kaupunginmuseo ja laaja harrastajateatteritoiminta 

 täydentävät tarjontaa. Ikaalisissa on vahvaa nuoriso-orkesteritoimintaa ja kulttuurin ympärille on muodostunut  

 laaja kansainvälinen verkosto.

Heikkoudet: 

 

• Osaavan työvoiman puute 

 

 Monilla toimialoilla on varsinkin korkeasuhdanteen aikana pula osaavasta työvoimasta.  

 Myös terveydenhuollossa on vaikeuksia saada avoinna oleviin työpaikkoihin osaavaa ja  alueelle sitoutuvaa 

 henkilöstöä. 

 

• Verkostoitumisen vaikeus 

 

 Vahvasta yhteisöllisyydestä huolimatta laajempi verkostoituminen erilaisten toimijoiden  kesken etenee 

 hitaasti. Esim. matkailussa ja monien palveluiden tuottamisessa nykyistä  tiiviimpi yhteistyö toisiaan 

 täydentävien toimijoiden kesken koituisi kaikkien eduksi. Parhaimmillaan verkosto on silloin, kun siinä on 

 riittävän erilaisia, mutta samaan tavoitteeseen pyrkiviä jäseniä. Asia koskettaa yhtä lailla julkista sektoria, 

 yrityksiä ja kolmatta sektoria. 

 

• Vinoutunut ikärakenne 

 

 Alueen väestö vähenee ja vanhenee, kuten monilla muilla Suomen maaseutualueilla. Tähän ongelmaan ei ole 

 helppoa ja nopeaa ratkaisua. Pitkäjänteinen työ elinkeinojen kehittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi 

 yhdistettynä maaseudun kiinnostavuuden kasvuun tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden tilanteen paranemiselle. 

 Alueelle olisi saatava lisää asukkaita sekä kotimaasta että työperäisen maahanmuuton kautta.  

  

• Korkea-asteen koulutuspaikkojen vähäisyys 

 

 Alueella ei ole yliopisto-opetusta ja ammattikorkeakouluopetuskin on vähentynyt, kun aloituspaikkoja 

 vähennetään syrjäisemmiltä alueilta. Kankaanpäässä toimii vielä Satakunnan ammattikorkeakoulun 

 kuvataiteen yksikkö ja Ikaalisissa voi opiskella tradenomiksi ja restonomiksi Tampereen 

 ammattikorkeakoulun yksikössä. Näidenkin tulevaisuus on kuitenkin epävarma.

Mahdollisuudet:

 

• Uusiutuvan energian tuotanto 

 

 Alueen metsä- ja turvevarat mahdollistavat vielä paljon nykyistä suuremman kotimaisen energian tuotannon. 

 Energiapuun käytön lisääminen toisi työpaikkoja, parantaisi metsien kasvukuntoa ja koituisi monin tavoin 

 aluetalouden hyödyksi. Näiden lisäksi mahdollisuuksia on paljon tuulivoiman ja biokaasun tuotannossa. 

 Kirkkokallion teollisuusalue Honkajoella on  hyvä esimerkki  siitä, että raaka-aineita kierrättämällä ja toisten 

 jätteitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa sekä ympäristön kannalta kestäviä että taloudellisesti kannattavia 

 ratkaisuja. Alan kehittäminen palvelee myös varautumista erilaisten kriisitilanteiden varalle 

 

• Luonto- ja elämysmatkailu 

 

 Alueen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen elämysmatkailuun. Ala onkin kehittynyt 

 2000-luvulla merkittävästi, mutta edelleen ollaan melko vaatimattomalla tasolla. Tarvitaan lisää 

 tuotteistamista, markkinointia ja toimijoiden yhteistyötä, jotta saavutetaan riittävä valtakunnallinen näkyvyys. 

 Myös kohdennettua kansainvälistä  markkinointia pitää lisätä.    

 

• Tietotyö 

 

        Etä- ja tietotyöstä on puhuttu pitkään maaseudun mahdollisuutena, mutta toistaiseksi tulokset ovat melko 
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        vaatimattomia. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että asiassa voidaan päästä eteenpäin. Alueelle on rakenteilla, osin 

 jo valmiina, nopea valokuituverkko. Lisäksi ihmisten monipaikkainen asuminen lisääntyy ja ympäristösyyt 

 puoltavat työmatkaliikkumisen vähentämistä. Tässäkin tulee miettiä ennakkoluulottomasti uusia  vaihtoehtoja. 

 

• Ekologinen asuminen 

 

 Maalla voidaan asua hyvinkin ekologisesti, vaikka haja-asutusalueelle rakentamista yritetäänkin paikoin 

 rajoittaa.. Maalla rakennetaan yleensä puusta, lämmitetään kotimaisella energialla, kulutetaan vähemmän ja 

 saatetaan tuottaa osa ravinnostakin itse. Yksityisautoilun tuottamat haitat eivät nekään pienen väkimäärän 

 vuoksi ole oikeasti suuri ongelma.  Järkevällä kaavoituksella voidaan hyödyntää tämäkin mahdollisuus.  

 

• Lähiruokabuumin hyödyntäminen 

 

             Kaikki merkit viittaavat siihen, että puhtaalle, lähellä tuotetulle ruoalle on kysyntää. Ruokaskandaalit ja 

 ihmisten tietoisuuden lisääntyminen edesauttavat tätä kehitystä. Kaupan keskittyminen, suurtuotannon 

 suosiminen ja ylimitoitettu lainsäädäntö ovat kuitenkin tehokkaasti estäneet pienimuotoisen jatkojalostuksen ja  

 myynnin yleistymisen. Nyt tarvitaan paikallisia ratkaisuja, joilla saadaan lähiruokaa helposti saataville. 

 Tarvitaan tuottajien, kuluttajien ja kaupan yhteistyötä, ei vastakkainasettelua. Lunnontuotteet ja villiruoka 

 tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua. 

 

• Kulttuuritapahtumat 

 

 Laaja ja monipuolinen kulttuuriosaaminen ja sen ympärille luodut verkostot mahdollistavat uusien  valta- 

 Kunnallisten ja jopa kansainvälisten kulttuuritapahtumien kehittämisen. 

 

 

Uhat:

 

Uhat: 

 

 

• Osittainen autioituminen 

 

 Pohjois-Satakunnassa on jo joitakin kyliä, joissa on vain muutama ympärivuotisesti asuttu talo. Vähenevä 

 väestö johtaa heikentyviin palveluihin ja kurjistumisen kierteeseen. Mahdollisten kuntaliitosten myötä 

 ongelma saattaa kärjistyä, jos asiaan ei kiinnitetä riittävää huomiota.  Tähän liittyy myös infrastruktuurin 

 rapautuminen ja kiinteistöjen arvon romahtaminen. 

 

 

• Väestön vanheneminen 

 

 Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä alueella oli vuoden 2013 alussa 25 % ja joissakin kunnissa se on jo lähes 

 30% . Tämä johtaa väistämättä terveydenhuollon kustannusten nousuun samaan aikaan kun työssä käyvien 

 osuus vähenee. Lisäksi ihmisten keskimääräinen elinikä nousee koko ajan. Kehitystä on vaikea muuttaa, mutta 

 sairauksien ennaltaehkäisyllä voidaan vaikuttaa väestön hyvinvointiin ja työelämässä jaksamiseen. 

 

 

• Julkisten palveluiden alasajo  

 

 Julkiset palvelut ovat maaseudulla heikentyneet jo pitkään. Kouluverkko harvenee, vero- ja postitoimistoja 

 suljetaan, poliisin resursseja pienennetään, ylipäätään palveluja keskitetään. Jossain menee se raja, jonka 

 jälkeen tämä kehitys johtaa syrjäisten alueiden yksityistenkin palveluiden alasajoon ja sitä myötä 

 viihtyvyyden kaikinpuoliseen heikkenemiseen.  

   

• Alkutuotannon edellytysten heikkeneminen 

 

 Alkutuotanto on alueella edelleen hyvin merkittävä elinkeino, joka työllistää suoraan ja  välillisesti merkittävän 

 osan väestöstä. Maatalous on kuitenkin suurissa vaikeuksissa johtuen kohonneista kustannuksista ja paikallaan 

 polkevista tuottajahinnoista. Epävarmuutta lisää EU:n maatalouspolitiikan epävarmuus ja tukiehtojen jatkuva 

 heikkeneminen. Maatalousväestön jaksaminen on kovalla koetuksella.   

  

• Yritysten jatkajien puute 
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 Vaikka yrittäjyys on alueen vahvuus, toimivien yritysten jatkajien puute on kuitenkin jonkinlainen uhka. 

 Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja yrittäjyyden riskit eivät aina houkuttele uusia yrittäjiä tietyille aloille. 

 Ongelma liittyy sekä sukupolvenvaihdoksiin että yrityskauppoihin.  

 

• Koulutuspaikkojen vähentäminen 

 

 Koulutuspaikkoja on jatkuvasti vähennetty maakuntien reuna-alueilta ja niitä on keskitetty maakunta-

 keskuksiin. Ammattikorkeakoulun toimipaikat sekä Kankaanpäässä että Ikaalisissa ovat uhanalaisia. 

 Kankaanpäässä on jäljellä enää kuvataiteen yksikkö.  

 

 

Vahvuuksien hyödyntäminen, mahdollisuuksien jalostaminen tulevaisuuden menestystekijöiksi, heikkouksien 

vaikutusten minimointi  ja uhkien torjunta edellyttävät sinnikästä työtä ja ajan hermolla olemista. Kaikkiin tekijöihin 

emme voi vaikuttaa, mutta yllättävän moniin voimme, kun asetamme tavoitteita ja pyrimme niihin määrätietoisesti. 

 

3. Visio 2020 

 

Vuonna 2020 Pohjois-Satakunta ja Luoteis-Pirkanmaa ovat kehittyviä  maaseutualueita, joille on tunnusomaista 

monipuolinen, verkostoitunut pienyrittäjyys, omaleimainen kulttuuri sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö.  

 

Kuntien lukumäärä on vähentynyt, mutta lähipalvelut on pystytty turvaamaan myös reuna-alueilla kuntien, yritysten ja 

yhdistysten tiiviillä yhteistyöllä. Lähidemokratiaan on löydetty toimivat mallit ja kuntien strategioissa maaseutualueiden 

kehittäminen on nostettu keskeiseen asemaan. Nopeita laajakaistayhteyksiä on hyödynnetty sähköisten palveluiden 

kehittämisessä. 

 

Alueen asukkaat ovat ylpeitä kotiseudustaan ja tekevät omaehtoista työtä elinolojensa parantamiseksi. Alueelle on 

muuttanut sekä nuoria perheitä, että kotiseudulleen palaavia eläkeläisiä. Myös maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt 

ja heidän kotouttamisensa on onnistunut  laajapohjaisen yhteistyön ansiosta. 

 

Perinteitä kunnioitetaan ja niiden varaan rakennetaan, mutta kasvava kansainvälinen yhteistyö ja verkostoitunut 

toimintatapa mahdollistavat myös uusien innovaatioiden syntymisen ja luovien ratkaisujen kokeilemisen. 

 

Maaseudun mahdollisuudet on hyödynnetty panostamalla vihreään talouteen ja kehittämällä aluetta kysyntälähtöisesti. 

Kaikkea toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. 

 

4. Ohjelmakauden 2007-2013 kokemuksia 

      

4.1. Yleistä 

 

Ohjelmakaudelle asetetut keskeiset tavoitteet  saavutettiin hyvin, osin jopa erittäin hyvin. Leader-työn tunnettuus 

alueella on edelleen parantunut ja esim. kuntien luottamus toimintaan on kasvanut. Yhteistyöverkostot ovat laajentuneet 

ja valtakunnallinen vaikuttavuus etenkin kv-sektorilla on lisääntynyt. Hallitustyöskentely on ollut tehokasta ja sujuvaa 

ja Leader-periaatteita on noudatettu hyvin. 

 

4.2. Leader-ohjelman toteuttaminen 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on vastaanottanut ohjelmakauden aikana 431 hankehakemusta. Niistä 314 on saanut 

myönteisen päätöksen. Hakemusten suuren määrän vuoksi aitoja valintoja on pitänyt tehdä. Näin ollen hallitus on 

voinut ohjata alueen hanketoimintaa strategian tavoitteiden mukaisesti. Kaikki käytettävissä olleet varat tuli käytettyä ja 

keväällä 2014 saatiin myös hieman lisäkehystä muilta Leader-ryhmiltä.  

 

Yrityshankkeiden osalta tavoitteeksi oli asetettu 15 yrityshanketta vuodessa ja niitä toteutui 141 kpl eli keksimäärin 20 

kpl/vuosi. Yrityshankkeiden osuus kaikista hankkeista on 44,9 % kappalemäärästä ja 30 % julkisesta rahoituksesta. 

Yrityshankkeet ovat olleet keskimäärin hieman ennakoitua pienempiä ja investointien osuus niissä on ollut hieman 

suurempi kuin arvioitiin. Osasyynä tähän on varmasti sellaisten kehittämistoimenpiteiden rajaaminen tuen ulkopuolelle, 

mitkä erityisesti aloittaville yrittäjille ovat tarpeellisia. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat täyttyneet yritystoiminnan 

osalta erinomaisesti. 

 

Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita on hyväksytty 157 kpl, joista 63 on investointihankkeita ja 94 

kehittämishankkeita. Kehittämishankkeiden suuri määrä oli positiivinen yllätys, vaikka niiden osuuden nostaminen 

olikin tavoitteena. Perusteltuja investointeja on kuitenkin rahoitettu myös mittavasti. Yleishyödyllisiin hankkeisiin on 

käytetty 64,4 % myönnetystä julkisesta tuesta ja hankkeiden lukumäärästä sen osuus on 50 %. Elinkeinojen kehittämistä 

on tuettu 11 hankkeessa ja koulutushankkeita on ollut 4 kpl. Näiden osuuden tiedettiinkin jäävän pieneksi, mutta 

toisaalta nuo hankkeet ovat olleet vaikuttavia ja koskettaneet laajaa aluetta.  
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Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kv-toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 lähtien. Työn tuloksena on 

syntynyt laaja verkosto, johon kuuluu eri maiden Leader-ryhmien lisäksi paljon muita toimijoita kumppanimaista. 

Ohjelmakauden aikana kv-osaamista on levitetty Suomen muille alueille. Myös maa- ja metsätalousministeriö on 

hyödyntänyt kertynyttä osaamista omissa kv-toimissaan. Europe Direct –tiedotuspisteen saaminen yhdistyksen 

toimitiloihin vahvisti entisestään Leader-Pohjois-Satakunnan asemaa alueen keskeisenä kv-toimijana. 

 

Kansainvälisiä esiselvityshankkeita on ollut ohjelmakaudella 2007-2013 13 kpl ja varsinaisia kv-hankkeita myös 13 kpl. 

Kumppaneita varsinaisissa kv-hankkeissa on ollut 13 maasta. Lisäksi on rahoitettu 9 alueiden välistä hanketta, joista 

yksi on yritysryhmähanke. Kaikkiaan toimintalinjan 4 hankkeisiin on käytetty  553 118  € julkista tukea. Listaus 

kaikista kv-hankkeista liitteessä 1. 

 

Ohjelmakauden aikana on toteutettu lisäksi kolme koordinointihanketta, joissa on ollut yhteensä 36 alahanketta. Näihin 

on myönnetty julkista tukea yhteensä 158 433 €. 

 
Toimintarahaa Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:llä on koko ohjelmakaudelle  käytössä 1 023 387 €. Toiminnan 

laajuudesta johtuen yhdistyksellä on neljä työntekijää, yhteensä 3,8 henkilötyövuotta. Näistä 2,8 rahoitetaan 

toimintarahahankkeesta ja lisäksi yhdistyksellä on kokoaikainen kv-koordinaattori, joka on palkattu erillisellä 

hankkeella. Satakunnan Leader-ryhmillä on yhteinen tiedottaja. Tähän rahoitus tulee alueellisesta maaseutuohjelmasta. 

 

Kaikkiaan Leader-toimintaan käytettiin ohjelmakauden aikana 6 469 301 € julkista Leader-rahaa. 

Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät ovat kerryttäneet hankkeiden kautta ohjelmaan muuta julkista rahoitusta 394 108 €. 

Yksityistä rahaa ja talkootyötä ohjelmaan on sitoutunut 4 943 179 € eli 47,6 % hankkeiden kokonaisbudjetista.  Näin 

ollen ohjelman kokonaisrahoitus on  11 806 588 €, mikä ylittää  tavoitebudjetin 1,5 miljoonalla eurolla.  

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 11 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa 

lukuunottamatta heinäkuuta. Erillisiä työryhmiä ei hallituksessa ole, vaan kaikki hakemukset tulevat suoraan koko 

hallituksen käsittelyyn. Hallituksen kokoonpano on liitteenä (liite 2). 

 

Vuosina 2008-2014 rahoitetut hankkeet hakemuslajeittain 

 

 

 Yritystuet Yleishyödyllinen 

Investointi 

Yleishyödyllinen  

Kehittäminen 

Koulutus Elinkeinojen 

Kehittäminen   

 Kpl € Kpl € kpl € Kpl € Kpl € 

2008 8 130 015         

2009 24 313 321 9 293 376 33 682 678 4 119 416 3 44 871 

2010 32 429 122 24 488 148 20 490 575   2 24 000 

2011 20 250 281 13 283 036 12 257 878   1 10 500 

2012 9 110 865 8 240 146 15 381 262   2 25 800 

2013 ja 2014 48 393 065 10 121 824 14 270 359 1 14 000 3 64 000 

Yht. 141 1 635 790 63 1 424  783 94 2 082 754 5 133 416 11 169 171 

Kaikki yhteensä 314 kpl,  5 445 914 €  

 

4.3. Aluekehittäminen 

 

Leader-ohjelman toteuttamisen lisäksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on osallistunut alueensa kehittämiseen erilaisten 

verkostojen kautta. Sidosryhmien tapaaminen, Leader-ryhmien tiivis keskinäinen yhteistyö ja  aktiivinen vaikuttaminen  

näiden verkostojen kautta ovat auttaneet pysymään selvillä kentän tunnoista ja kehittämiskumppaneiden tekemisistä.  

 

Satakunnan Leader-ryhmien yhteinen tiedotushanke on osoittautunut erittäin tärkeäksi ja tehokkaaksi tavaksi tehdä 

Leader-toiminnan tuloksia tunnetuksi, levittää hyviä käytäntöjä ja aktivoida uusia hankehakijoita. Käytännönläheiset, 

elämänmakuiset jutut tuovat hankemaailman kansantajuisesti yleisön ulottuville ja ihmiset hankkeiden takana pääsevät 

kertomaan kokemuksistaan. 

 

Leader-brändityö tiivisti edelleen satakuntalaista Leader-perhettä ja ensimmäisiä tuloksia on jo nähtävillä. Yhtenäinen 

ilme ja viesti, sekä arvojen ja periaatteiden kirkastaminen tuovat toivottavasti jatkossa yhtenäisyyttä ja uskottavuutta 

Leader-työlle koko maassa.   

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry hoitaa alueellaan myös eurooppatiedotusta saatuaan virallisen ED-tiedotuspisteen 

statuksen huhtikuulla 2013. Tämä vahvistaa yhdistyksen asemaa alueensa pienten toimijoiden kansainvälistymisen 

edistäjänä.  
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Keskeisiä yhteistyötahoja ohjelmakauden aikana ovat olleet elinkeinoyhtiöt, ProAgria, maakunnalliset kylien 

yhteenliittymät,  maakuntaliitot, kunnat ja muut Leader-ryhmät. Lisäksi on tehty yhteistyötä tapauskohtaisesti esim. 

SPR:n, 4H-piirin, metsänhoitoyhdistysten, Metsäntutkimuslaitoksen ja monien oppilaitosten kanssa.  

 

Vuoden 2013 lopulla Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n edustaja kutsuttiin Pohjois-Satakunnan  elinvoimaisuutta 

pohtineeseen työryhmään. Työ oli osa kuntarakenneselvitystä. Tässä työssä pystyi tuomaan esiin esim. mahdollisen 

uuden kunnan kehittämistyöhön liittyviä tavoitteita ja toisaalta kuuli kuntien edustajien ajatuksia alueen 

elinvoimaisuuden edellytyksistä ja keinoista sen parantamiseksi. 

 

5. Itsearviointi 

 

Satakunnan toimintaryhmät teettivät syksyllä 2010 yhteisen itsearviointikyselyn. Kyselyn suoritti porilainen Develooppi 

Oy. Kysely kohdistettiin hanketoteuttajille, hallituksen jäsenille ja työntekijöille.Kyselyn tulokset olivat hyvin 

myönteiset, mutta toki parannettavaakin löytyy. Alhaisimmat arvosanat tulivat tunnettuudesta ja hakuprosessin 

sujuvuudesta. Näistä jälkimmäinen on sellainen, johon voimme vaikuttaa vain osittain, pääosin hakijoiden kokemus 

johtuu hakuprosessin moniportaisuudesta ja koko systeemin byrokraattisuudesta. Hyvät arvosanat tulivat toiminnan 

tasapuolisuudesta, tiedon saannista ja toiminnan yleisestä sujuvuudesta. Asteikolla yhdestä viiteen ainoastaan 

hakuprosessin sujuvuudesta annetut arvioinnit olivat keskimäärin alle neljän. Itsearvioinnin yhteenveto liitteessä 3.  

 

Elokuulla 2012 toteutettiin sähköpostikysely kunnille, hanketoteuttajille ja yhteistyökumppaneille. Eri kohderyhmille 

oli hieman erilaiset kysymykset. Myös tämän kyselyn tulokset olivat sekä nykyisen toiminnan että tulevaisuuden 

kannalta hyvin myönteiset. Toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä ja sen jatkumista pidetään tärkeänä tai 

välttämättömänä. Vastauksissa ei tältä osin ollut eroja kohderyhmittäin. Tulevan toiminnan painopisteiden osalta 

hajontaa oli enemmän. Lähes kaikkien osa-alueiden osalta oli hajontaa sen suhteen, miten tärkeänä vastaajat sen 

näkevät uudella ohjelmakaudella. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että ohjelman on jatkossakin oltava monipuolinen 

ja mahdollistava. Strategista ohjausta voidaan sitten toteuttaa painottamalla tiettyjä erittäin tärkeiksi koettuja asioita.  

Kyselyn yhteenveto liitteessä 4 
 

Vuoden 2013 aikana toteutetun laatutyöprosessin aikana tehtiin myös itsearviointia esim. prosessien 

tarkoituksenmukaisuu-den, työnjaon ja toimenkuvien sekä osaamisen osalta. Prosessi oli hyödyllinen etenkin siinä 

suhteessa, että voitiin vaihtaa kokemuksia muiden Leader-ryhmien kanssa ja arvioida vaihtoehtoisia toimintamalleja. 

 

6. Strategiset painopisteet 

 

Strategiaan on valittu neljä painopistettä. Näitä kaikkia osa-alueita edistetään tasapuolisesti siten, että niistä muodostuu 

kokonaisuus, joka vie kehitystä kohti asetettuja tavoitteita. Painopisteet menevät limittäin siten, että riippuu vähän 

näkökulmasta, minkä otsikon alle eri asioita laitetaan.  

 

Strategian toteuttamista ohjaavat neljä keskeistä toimintaperiaatetta, joilla varmistetaan se, että Leaderin erityispiirteet 

toteutuvat ja sen tuottama lisäarvo verrattuna muihin kehittämistoimiin saavutetaan.  

 

Lisäksi on vielä valittu kaksi läpäisevää teemaa, jotka varmistavat, että toiminta on kestävällä pohjalla eikä ristiriitoja 

eri intressien välillä pääse syntymään. 
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6.1. Maaseudun yrittäjyys 

 

6.1.1. Yleistä 

 

Alkutuotannon merkitys on Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueella paljon suurempi kuin Satakunnan ja Pirkanmaan 

maakunnissa kokonaisuutena tai koko maassa. Suurella osalla maatiloista tuloja saadaankin monesta lähteestä, 

yleisimmin palkkatöistä, koneurakoinnista ja erilaisista liitännäiselinkeinoista. Jatkossa maatalouteen panostavat tilat ja 

vain osan toimeentulostaan maataloudesta saavat monitoimitilat eriytyvät entistä selvemmin toisistaan.  

 

Maatilojen yritystoiminnan monipuolistamiseen  ja kehittämiseen panostetaan. Asialla on suuri merkitys myös 

maaseudun asuttuna pitämisen, kulttuuriympäristön vaalimisen  ja yhteisöllisyyden säilymisen kannalta. Maaseudun 

olemassa oleva rakennus- ja konekanta sekä monipuolinen osaaminen antavat hyvän perustan uudelle yritystoiminnalle 

tai alihankinta-yrittäjyydelle. 

 

Maaseudulla toimii suuri joukko myös muita kuin maatilasidonnaisia yrityksiä. Yrittäjyys onkin varteenotettava 

vaihtoehto monille niistä, jotka haluavat asua maaseudulla. Yrittämisen edellytysten on oltava alueella kunnossa. 

Neuvonta, koulutus, rahoitus ja yleinen ilmapiiri on saatava tukemaan uuden yritystoiminnan syntymistä ja vanhan 

kehittymistä. Vihreä talous, kulttuuri ja Green care ovat esimerkkejä uusia mahdollisuuksia tarjoavista toimialoista. 

Uusien ideoiden kokeiluun on oltava joustavia ja kannustavia työkaluja.   

 

Yrittäjien jaksamiseen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen on kiinnitettävä jatkossa aiempaa enemmän huomiota. 

Pienyrittäjyys on liian usein työtä vuorotta, jolloin kehittämiseen ja kunnolliseen suunnitteluun jää yleensä liian vähän 

aikaa. 

 

Toimenpiteitä 

 

Yritysrahoituksen mahdollisuuksista tiedotetaan kattavasti yhteistyössä yritysneuvojien, kuntien ja muiden rahoittajien 

kanssa. Luodaan yhteistyössä muiden kanssa kannustava ja yritysmyöteinen ilmapiiri yritysten parustamiselle ja 

kehittämiselle. Kannustetaan yrittäjiä verkostoitumaan ja luodaan sille edellytyksiä. Toimialoittaisia kehittämistoimia 

tuetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Pienten yritysten kansainvälistymisneuvontaa tehostetaan Leader-

ryhmän laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston avulla. Tuetaan ulkomaisen työvoiman hankintaan ja kotouttamiseen 

liittyviä toimia. Edistetään pienten yritysten koulutusmahdollisuuksia ja taloushallinnon järjestämistä.  

 

6.1.2. Puun käytön lisääminen ja monipuolistaminen 

 

Työ- ja elinkeinoministeriössä on laadittu valtakunnallinen puurakentamisohjelma ja lisäksi hallitusohjelmassa on 

sitouduttu toteuttamaan Metsäalan strategista ohjelmaa. Keskeisiä tavoitteita näissä ohjelmissa ovat mm. 

puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen lisääminen, uuden yritystoiminnan luominen innovaatioilla ja uusilla tuotteilla 

sekä puunkäytön lisääminen. Kaikki edellä mainitut  ovat mahdollisuuksia Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan 

maaseudulle. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueella on vahvaa puualan osaamista sekä runsaasti alan toimijoita. Esim. 

energiatehokkaan rakentamisen ja valmistaloratkaisujen osalta alueelta löytyy huippuyrityksiä. Parkanossa on 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasema, ja puuenergiaa käyttäviä lämpölaitoksia on rakennettu viime vuosina useita. 

Mekaanisen metsäteollisuuden puunkäyttö alueella on valitettavasti  vähentynyt metsäteollisuuden rakennemuutoksen 

seurauksena. Pieniä puualan yrityksiä sen sijaan on runsaasti. 

 

Tulevaisuudessa tarvitaan kärkiyritysten kumppaneiksi osaratkaisujen tuottajia, kun esim. puukerrostalojen 

rakentaminen lisääntyy ja lähiöiden korjausrakentamisessa suositaan puuhun perustuvia ratkaisuja. Pienet joustavat 

yritykset uusine tuotteineen ja näiden yritysten muodostamat verkostot voivat vastata uuteen kysyntään ja nostaa puun 

jalostusastetta sekä luoda uusia työpaikkoja alueelle.  

 

Toimenpiteitä 

 

Yritysverkostojen ja alihankintaketjujen syntymistä edistetään tiedotuksen, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. 

Tutkimustiedon siirtymistä käytännön kokeiluihin nopeutetaan innovatiivisten kokeiluhankkeiden avulla. Yhteistyötä 

Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon yksikön ja alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa tiivistetään.  

 

6.1.3. Lähiruoka 

 

Lähiruoka on noussut viime vuosina yhdeksi maaseutukeskustelun pääaiheista. Perusmaatalouden heikko kannattavuus 

ja kuluttajien kasvava kiinnostus ruoan alkuperää ja tuotantotapaa kohtaan ovat johtaneet tilanteeseen, jossa molempien 

osapuolien intressit edellyttävät uusia toimintatapoja. Paljon on puhuttu myös siitä, että julkisten hankintojen 

kilpailutuksen pelisäännöt ja käytännöt johtavat usein paikallisen tarjonnan sivuuttamiseen elintarvikehankinnoissa. 
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Alueella on runsaasti keskisuuria elintarvikealan yrityksiä ja erittäin vahva kasvihuoneviljelyn keskittymä. Sen sijaan 

pienimuotoinen jatkojalostus ja suoramyynti on toistaiseksi vähäistä. Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että kysyntää 

tällaiselle toiminnalle on, ja siksi asiaa tuleekin edistää myös kehittämisorganisaatioiden toimesta. Tarvitaan 

monipuolista tuotantoa, tehokasta markkinointia, yrittäjien yhteistyötä ja toimivat jakelukanavat.  

 

Toimenpiteitä 

 

Käynnistetään yhteistyöhankkeita, joissa on mukana MTK, tuottajat sekä kaupan ja kuluttajien edustajia. Järjestetään  

tori- ja messutapahtumia kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi. Edistetään sellaisten  rakenteiden syntymistä, jotka 

takaavat tasaisen myynnin tuotteille ja toisaalta varmistavat tuotteiden saatavuuden kuluttajien näkökulmasta. 

Selvitetään esim. suoramyyntipisteiden ja ruokapiirien perustamista sekä säännöllisen lähiruokatoritoiminnan 

aloittamista. Tuetaan toimia, jotka edistävät lähiruoan saamista laitoskeittiöiden ja ravintoloiden hankintalistoille. 

Selvitetään lähiruokatukun perustamismahdollisuuksia ja lähiruokakauppa-autotoiminnan käynnistämistä. 

 

 

6.1.4. Uusiutuva energia 

 

Uusiutuva energia kaikissa muodoissaan on loistava tulevaisuuden mahdollisuus maaseudulle. Kansainväliset 

sopimukset, yleinen mielipideilmasto ja yhteiskunnan ohjaus luovat edellytyksiä monipuoliselle energiantuotannolle ja 

siihen liittyvälle kehitystyölle. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020, on linjattu 

selkeitä tavoitteita. Bioenergiaan perustuvan uusiutuvan energian osuus pyritään nostamaan 28 %:iin ja uusiutuvan 

energian osuus 38 %:iin energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi monipuolista energia-alan osaamista ja 

koulutusta kehitetään. Suurin energiapotentiaali löytyy metsäenergiasta, mutta myös esim. biokaasun tuottamiseen 

lannasta ja peltobiomassasta kannattaa satsata. Tarvitaan myös pilottikohteita, joissa raaka-aineita kierrätetään ja jätteitä 

hyödynnetään entistä tehokkaammin. Kaiken taustalla on pyrkimys hillitä ilmastonmuutosta. Aluetalouden 

näkökulmasta siirtymisellä fossiilisista polttoaineista kotimaiseen energiaan on valtavan suuri merkitys. Raaka-aineen 

tuottaminen, kuljetus, laitevalmistus ja tarvittavan infran rakentaminen työllistävät merkittävästi ja lisäksi koko ketjun 

rahavirrat piristävät aluetaloutta sekä tuovat kunnille verotuloja.  

 

Toimenpiteitä 

 

Tuetaan  erilaisia paikallisia selvityksiä, pienimuotoisia kokeiluja ja yleishyödyllisten kohteiden energiainvestointeja. 

Etsitään pilottikylä, jossa voitaisiin ideoida ja kokeilla monipuolisesti erilaisia energiaratkaisuja. Edistetään kotimaiseen 

energiaan liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa. 

 

 

6.1.5. Etätyö 

 

Ihmisten monipaikkaisuuden yleistyessä ja tietoliikenneyhteyksien parantuessa kauan mahdollisuutena pidetyn etätyön 

edellytykset paranevat oleellisesti. Etenkin luovan työn tekijöille maaseutu voi tarjota inspiroivan työympäristön. Esim. 

SITRA:n selvitysten mukaan potentiaalisia maallemuuttajia on, kunhan luodaan sopivat olosuhteet. 

 

Toimenpiteitä 

 

Tuetaan etätyön tekemisen edellytyksiä parantavia toimia. Tällaisia  ovat esim. sopivien työtilojen ja  

–yhteisöjen luomiseen ja markkinointiin liittyvät investointi- ja kehittämishankkeet. Edistetään valokuituverkkoon 

tukeutuvien palveluiden syntymistä ja kehittymistä aktiivisin toimenpitein. 

 

6.1.6. Yrittäjien yhteistyö 

 

Ikaalisissa toimiva Kulttuuricampus-osuuskunta  on hyvä esimerkki siitä, että kokoamalla yhteen useita eri alojen 

yrittäjiä saadaan aikaan toimiva yhteisö, jossa jäsenet saavat toisiltaan vertaistukea ja yhteisiä tukipalveluita on helppo 

järjestää. Tämän järjestelyn avulla Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta valmistuneita käsityöläisiä on saatu 

jäämään alueelle. 

 

Toimenpiteitä 

 

Vastaavia yhteisöjä pyritään jatkossa perustamaan muuallekin toiminta-alueella. Leader-ryhmä voi olla kokoamassa 

verkostoa, jonka ympärille kuvio voitaisiin rakentaa. Yhteisö voisi koostua esim. sosiaalialan toimijoista tai luovien 

alojen ihmisistä ja mukana voisi olla myös kolmannen sektorin edustajia. Ikaalisten esimerkin mukaisesti toiminta 

voitaisiin käynnistää palkkaamalla projektipäällikkö kokoamaan verkosto ja luomaan sille toimintamalli ja -puitteet.  
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6.2. Maaseudun palvelut 

 

6.2.1 Peruspalvelut 

 

Pohjois-Satakunta ja Luoteis-Pirkanmaa ovat niin harvaan asuttuja, että väen väheneminen ja palveluiden etääntyminen 

tuntuvat lähes vääjäämättömältä kehitykseltä. Tehokkuuden ja taloudellisuuden nimissä kunnat keskittävät palveluitaan. 

Kyläkoulujen lakkauttaminen jatkuu ja terveydenhoidossa siirrytään suurempiin yksiköihin. Vaarana on kurjistumisen 

kierre, joka johtaa myös yksityisten palveluiden, kuten kauppojen ja palveluyritysten kaikkoamiseen maaseudulta. 

 

Mahdolliset kuntaliitokset muuttavat tilannetta peruspalveluiden osalta oleellisesti. On vaikea kuvitella, että 

laajenevissa kunnissa voitaisiin ylläpitää edes nykyisen laajuista palveluverkkoa. Tarvitaan aivan uusia ratkaisuja ja 

uutta ajattelua. 

 

Toimenpiteitä 

 

Herätetään keskustelua tärkeistä maaseudun palveluihin liittyvistä kysymyksistä. Kootaan yhteen kuntien, järjestöjen ja 

yritysten toimijoita pohtimaan vaihtoehtoja nykyiselle kehitykselle. Innovatiivisten kokeilujen toteuttamista maaseudun 

lähipalvelujen tuottamisessa  edistetään ja tuetaan hanketoiminnassa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi liikkuvat 

palvelut, kyläyhdistyksen organisoima työpalvelutoiminta tai kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden väliset 

palvelusopimukset. 

 
6.2.2. Matkailu 

  

Alueen monipuolinen ja rikas luonto mahdollistaa elämys- ja luontomatkailun kehittämisen. Jämin alue, Ikaalisten 

kylpylä, Parkanon Käenkoski, Merikarvia Ouran saaristoineen ja Pesämäen moottoriurheilukeskus Honkajoella ovat 

alueen matkailun kärkikohteita. Kankaanpään profiilia taide- ja kulttuurikaupunkina voidaan edelleen kohottaa ja lisäksi 

on syytä panostaa persoonallisten, alueen ominaispiirteistä ja perinteistä ammentavien matkailutuotteiden 

kehittämiseen. Ennen kaikkea tarvitaan yhteistyötä näiden pakettien esille tuomisessa ja myynnissä. Varsinkin 

ulkomailta tulevat vieraat arvostavat ihan tavallisia asioita, kuten hiljaisuutta, istumista avotulen ääressä tai kirkkaan 

tähtitaivaan näkemistä. On huolehdittava myös siitä, että varsinaisten matkailukohteiden lisäksi on tarjolla riittävät 

oheispalvelut, kuten kielitaitoista henkilökuntaa, auki olevia ruokapaikkoja, hyvää asiakaspalvelua ja mahdollisuus 

esim. vuokrata maastopyöriä. Tämä edellyttää yhteistyötä yritysten, kuntien ja järjestöjen välillä. 

 

Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma on juuri valmistunut. Satakuntaliiton hallinnoimassa 

hankkeessa kartoitettiin matkailun nykytilanne, asetettiin tavoitteet vuoteen 2020 ja laadittiin toimenpidesuunnitelma 

sekä esitys toiminnan organisoitumiseksi. Hankkeessa tehtiin myös seutukunnittaista tarkastelua, joten suunnitelma on 

hyvä työkalu ohjelmakauden 2014-2020 hanketyössä. 

 

Toimenpiteitä 

 

Jämillä on menossa Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jossa tehdään alueen yrittäjien yhteismarkkinointia ja pyritään 

luomaan yhtenäistä ilmettä. Tavoitteena on koota matkailupaketteja, tehdä palveluiden ostaminen ihmisille 

helpommaksi ja saada hyötyä yhdessä toimimisesta. Keskeisenä tavoitteena on myös toiminnan jatkuminen 

hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Samaa toimintamallia pyritään uudella ohjelmakaudella levittämään alueelle 

laajemminkin.  

 

Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan matkailuyritykset ovat pääosin pieniä ja alueen vetovoima valtakunnallisena 

matkailukohteena ei ole kovin suuri. Nämä realiteetit on otettava huomioon ja kehittämistyössä on edettävä pienin 

askelin. On keskityttävä kapeisiin erikoisalueisiin, kuten liikunta, kalastusmatkailu, ilmailu, luontoelämykset jne. 

Luodaan edellytyksiä omaperäisten ideoiden kehittämiselle ja tuetaan niiden toteuttamista.  

 

6.2.3. Kulttuuri 

 

Kuntien kulttuuritoimen resurssit ovat todella niukat, eikä merkkejä paremmasta ole näköpiirissä. Alueella on sen sijaan 

runsaasti yhteisöllistä kulttuuritoimintaa. Lukuisat kesäteatterit sekä musiikki- ja perinnetapahtumat lisäävät alueen 

vetovoimaa ja kartuttavat sosiaalista pääomaa. 

 

Leader-ryhmän alueella on paljon myös ammattimaista kulttuurin tuottamista, kuten  musiikkiopistot Parkanossa ja 

Kankaanpäässä, Kankaanpään taidekoulu, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Kankaanpään kaupunginmuseo. 

Lisäksi Petäjä-opiston kurssitarjonnassa on kulttuuri monipuolisesti esillä. 

 

Oppilaitokset tuottavat eri alojen ammattilaisia, mutta työpaikkoja on rajallisesti. Kulttuuri voi tuoda paljon lisäarvoa 

moneenkin asiaan, esim. matkailuun, hoivaan tai julkisiin tiloihin. Tässäkin asioiden yhdistäminen uudella tavalla avaa 
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monia mahdollisuuksia. Yhdessä Leader-hankkeessa onkin viety taidetta hoitolaitoksiin ja järjestetty taidetyöpajoja. 

Siitä on myöhemmin poikinut valtakunnallinen hanke. 

 

Toimenpiteitä 

 

Yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden välillä lisätään aktiivisin toimenpitein, esim. perustamalla säännöllisesti kokoontuva 

kulttuurifoorumi. Samalla voidaan parantaa eri tapahtumien koordinointia ja luoda esim. teemoittaista 

kulttuuritarjontaa. Erityisesti kuntien yhteistyötä kulttuurin osalta edistetään. Mietitään kulttuurin ottamista yhden 

teemahankkeen aiheeksi. 

 

Kulttuurimatkailua edistetään työpajojen avulla, kootaan kulttuurimatkailupaketteja. Esim. Parkanon metsämuseon 

tuotteistamisesa ja markkinoinnissa on paljon potentiaalia.  

 

Kulttuurialan yrittäjyyden edistämiseen panostetaan. Ikaalisten kulttuuricampus-toimintamalli pyritään siirtämään myös 

muihin osiin aluetta.  

 

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta tuetaan ja edistetään yhteisöllisyyttä ja perinteiden vaalimista esim. järjestämällä 

sukupolvien kohtaamisia. Tuetaan toimenpiteitä, jotka edistävät nykytekniikan hyödyntämistä kulttuurin levittämisessä, 

esim. nettitaidenäyttelyt. 

 

6.2.4. Asuminen 

 

Maaseudun elinvoiman kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tarjolla on monenlaisia vaihtoehtoja sekä asumisen että 

yritystoiminnan sijoittumiselle. Energiatehokkaat talot, kotimainen energia, etätyö ja lähiruoka mahdollistavat 

mielekkään ja ympäristöystävällisen asumisen nimenomaan maaseudulla. Tutkimusten mukaan on olemassa kasvava 

joukko ihmisiä, jotka haluaisivat asua maasedulla, jos tietyt edellytykset täyttyvät. 

 

Toimenpiteitä 

 

Edistetään kaavoitusasioiden huomioimista kyläsuunnitelmissa. Tiedotuksen keinoin pyritään siihen, että kunnat 

markkinoisivat asumiseen tai yritysten toimitiloiksi koko kunnan aluetta ihmisten tarpeiden mukaisesti. Tuetaan kylien 

asukashankintahankkeita, joista on hyviä kokemuksia kuluvalta ohjelma-kaudelta. Edistetään toimia, joilla maaseudun 

asumattomia rakennuksia ja tyhjiä tuotantotiloja saadaan myyntiin ja markkinoitua maallemuuttajille. 

 

6.2.5. Nuoret 

 

Kuntien nuorisotyö kärsii resurssipulasta ja esim. kerhotoiminta on monin paikoin pitkälti yhdistysten ja seurojen 

vastuulla. Joissakin tapauksissa tämä perustuu kunnan ja yhdistysten välisiin sopimuksiin.  

 

Koululla on suuri rooli nuorten elämässä, joten kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää. Jos koulun ja oppilaiden 

vanhempien kasvatusnäkemykset poikkevat paljon toisistaan, käy koulun kasvatustehtävä hyvin vaikeaksi.  

 

Hanketoiminnalla tavoitetaan hyvin alueen aktiivisia, seuratoiminnassa mukana olevia nuoria. Ongelma on se, että 

eniten uusia virikkeitä kaipaavat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jäävät usein myös hanketoiminnan ulkopuolelle. 

Kaikki nuoret eivät kaipaa tavoitteellista, kilpailuhenkistä harrastamista. 

 

Toimenpiteitä 

 

Edistetään laaja-alaista yhteistyöstä koulujen, seurakuntien, kuntien nuorisotoimen ja erilaisten harrastusyhdistysten 

välillä esim. nuorisofoorumin perustamisella. Hyödynnetään nuorisovaltuustoja entistä paremmin heitä koskevassa 

päätöksenteossa ja suunnittelussa.  Edistetään kokeiluja, joissa nuorille tarjotaan ns. matalan kynnyksen toimintaa, jossa 

voi kokeilla erilaisia asioita turvallisessa ja  kannustavassa ympäristössä. Tuetaan hankkeita, joissa luodaan puitteita ja 

edellytyksiä nuorten harrastustoiminnalle. Hyvänä esimerkkinä tästä on Parkanon bänditoiminta, joka aloitettiin 

harjoitustilojen kunnostamisella talkooperiaatteella. 

 

Nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyön on tässä seurattava aikaansa ja tuotettava nuoria 

kiinnostavaa sisältöä myös tälle foorumille. Esim. karvian nuorisotoimen aloittama tiedottaminen Facebookin kautta on 

osoittautunut hyvin toimivaksi.  

 

Tuetaan toimenpiteitä, joissa nuoret pääsevät tutustumaan työelämään ja kiinnittyvät kotiseutuunsa positiivisten 

kokemusten kautta. Näin he jäävät todennäköisemmin synnyinseudulleen tai palaavat sinne myöhemmässä vaiheessa. 

 

Kannustetaan kyläyhdistyksiä huomioimaan entistä paremmin myös nuorten tarpeita ja toiveita. 
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6.3. Osallistava yhteisöllisyys 

 

6.3.1 Yhteisöllisyys ja kylätoiminta 

 

Yhteisöllisyys on voimavara, jonka varassa alue elää ja kehittyy. Tulevaisuuden maaseudulla yhteisöllisyyden merkitys 

korostuu, kun yhteiskunnan tuki- ja palveluverkko käy harvemmaksi. Tällöin on keksittävä uusia tapoja tuottaa 

palveluita ja ylläpitää hyvän elämän edellytyksiä myös harvaan asutuilla alueilla. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että 

palvelut tuotetaan talkoilla, vaan on luotava kestäviä, luovia ja verkostomaiseen toimintaan perustuvia toimintatapoja. 

Rakenteilla oleva nopea valokuituverkko mahdollistaa jatkossa entistä paremmin uuden teknologian hyödyntämisen 

myös palvelutuotannossa.  

 

Alueella on vahvaa ja tuloksekasta kylätoimintaa useassakin kylässä, mutta paljon on myös kyliä, joissa yhteinen 

tekeminen on hiipunut ja kylätalon edusta puskittuu. Jatkossa olisi lisättävä yhteistyötä kylien välillä sekä kylien ja 

kuntien kesken. Lisäksi maaseudulla toimivien yhdistysten olisi yhdistettävä voimiaan ja uudistettava toimintaansa niin, 

että vähenevät resurssit saataisiin kohdennettua nykyistä paremmin vaikuttaviin kehittämistoimiin.  

 

Toimenpiteitä 

 

Edistetään esitemallisten kyläsuunnitelmien tekoa esim. siten, että yhden kunnan alueella tehdään suunnitelmat 

samanaikaisesti ja samantyyppisesti. Näin niitä voitaisiin käyttää esim. kuntien maaseutuohjelmien teossa apuna. 

Edistetään avointa tiedottamista ja hyvien käytäntöjen levittämistä sekä kylien välistä yhteistyötä. Tehdään yhteistyötä 

maakunnallisten kylien yhteenliittymien kanssa tiedottamisessa ja tilaisuuksien järjestämisessä. Käynnistetään 

alueellinen kyläasiamies-toiminta esim. teemahankkeen avulla. Laaditaan turvallisuussuunnitelmia yhteistyössä SPR:n 

kanssa. Lisätään yhteistyötä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa turvallisuusasioissa. 

 

6.3.2. Lähidemokratia 

 

Kuntaliitoksia todennäköisesti tapahtuu alueella seuraavan ohjelmakauden aikana. Neuvotteluprosessien aikana pitää 

huolehtia siitä, että liittymissopimuksissa otetaan huomioon lähidemokratian toteutuminen suurenevissa kunnissa. 

Väliaikaiset, ilman todellista toimivaltaa olevat ”kahvittelukerhot” eivät tule kysymykseen, vaan käyttöön on otettava 

toimivaksi osoittautuneita malleja. Paikallisyhteisöjen on opittava ottamaan entistä enemmän valtaa ja vastuuta. 

Erityisesti nykyisten kuntakeskusten rooli syntyvien suurkuntien uusina kylinä on mielenkiintoinen. Muutos edellyttää 

asukkailta aktiivisuutta ja uudenlaista kehittämisotetta, muuten seurauksena on helposti taantuminen ja alistuminen 

siihen, että keskittämispolitiikka on välttämätöntä.  

 

Toimenpiteitä 

 

Kannustetaan aktiivisin toimin kuntia siihen, että kyläsuunnittelu nivotaan osaksi kunnan maaseutupolitiikkaa. 

Edesautetaan kylien ja kunnan systemaattisen yhteistyön käynnistämistä ja erilaisten kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Suurkunnissa syntyy demokratiavaje ja siksi virallisen kunnallisen päätöksenteon 

rinnalle ja tueksi tarvitaan laajemmat joukot osallistava järjestelmä. Tiedotetaan tähän liittyvistä hyvistä käytännöistä. 

Tuetaan ja kannustetaan paikallista aktiivisuutta niin, että se on voimavara sen sijaan, että luotaisiin vastakkainasettelua 

sen ja virallisen päätöksenteon välille. Markkinoidaan kunnille maaseutuvaikutusten arvioinnin ottamista käyttöön 

kaikessa maaseutuun oleellisesti liittyvässä päätöksenteossa. 

 

 

6.4. Kansainvälisyys 

 

Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:llä on ollut Suomen laajinta ja pitkäaikaisinta kansainvälistä hanketoimintaa Yhdistys 

tarjoaa toimialueellaan ainoana toimijana monipuolisia kansainvälistymispalveluja  maaseudun asukkaiden lähtökohdat 

huomioiden. Kansainvälistymistoimintaa on  toimintatapana benchmarkattu eri puolille Suomea sekä kansainvälisesti. 

Kansainvälistymispalveluja on myyty ostopalveluina  kauden 2007-2013 aikana myös muille Leader-ryhmille.   

 

Hankkeiden ohella ja lisäksi on tuettu myös hankkeiden ulkopuolista kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeissa on pyritty 

pitkäkestoisten toimien syntymiseen ja aluetaloudellisten vaikutusten aikaansaamiseen. Kansainvälinen verkottuminen 

ja  kansainväliset partneruudet  voivat tiivistää parhaimmillaan myös paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Luettelo 

ohjelmakauden 2007-2013 kansainvälisistä hankkeista liitteessä 2. 

 

Tulevaisuuden kv-yhteistyöllä haetaan uusia ajatuksia ja toimintatapoja, joita voidaan soveltaa suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Kulttuurien törmäyksestä voi syntyä jotakin aivan uutta ja ennen kokematonta. Lähes kaikkia 

kehittämisteemoja ja -ideoita voidaan arvioida myös kansainvälisyyden näkökulmasta. Sosiaalinen media ja paranevat 

tietoliikenneyhteydet mahdollistavat kansainvälisten kontaktien syntymisen ja ylläpitämisen entistä paremmin. Kun 

kansainvälisen tietotyön ja kontaktien tarjoamat mahdollisuudet  yhdistää maaseutualueiden yhä elävään 

vapaaehtoistyön henkeen ja  syvempään yhteisen tekemisen kykyyn niin merkittäviä kilpailuetuja voidaan saavuttaa eri 

sektoreilla. 
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Kansainvälisissä hankkeissa korostetaan jatkossa toiminnan jatkuvuutta ja aluetaloudellisia vaikutuksia.  

Tämä tarkoittaa esim. yritysten osuuden kasvattamista kv-hankkeissa unohtamatta kuitenkaan esim. kulttuurin ja 

kylätoiminnan merkitystä. Jo nyt on havaittavissa, että pienehköissä hankkeissa alkanut yhteistyö on laajentunut sekä 

määrällisesti että laadullisesti hankkeiden jälkeen. Aiempien kv-hankkeiden  seurauksena esim. alueella vierailee jo 

satoja ulkomaalaisia vuosittain. Uudet kohtaamiset synnyttävät aina uusia ajatuksia ja jotkut niistä jalostuvat 

myöhemmin uusiksi hankkeiksi. 

 

Toimenpiteitä 

 

Vaikutetaan alueen yleiseen asenneilmastoon  tiedottamalla monipuolisesti hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja 

esittelemällä  ”best practise”- esimerkkejä. Edistetään yleistä  kansainvälisyyskasvatusta Leader-ryhmän alueella 

tiedottamalla ja järjestämällä erilaisten kansallisten ja paikallisten yhteistyötahojen kanssa seminaareja , koulutusta ja 

erilaisia kursseja. Ylläpidetään ja kehitetään pitkäkestoisia  kansainvälisiä kumppanuuksia,  esimerkkeinä Pohjois-

Italian Veneton  liittovaltiohallinnollisen alueen Leader-ryhmät, Keski-Italia ja Pohjois-Böömi Tsekin tasavallasta, 

Pohjois-Irlanti  ja Unkari. Luodaan kansainvälisiä kumppanuuksia eri keinoin, kuten ystävyyskuntatoiminnalla, 

aluekummitoiminnalla ja yritysten matchmakingilla. Vahvistetaan oppilaitostoimijoiden roolia alueella 

kansainvälisyyttä välittävinä ja yhteistyötä tekevinä tahoina. Hyödynnetään oppilaitosten kansainvälisiä kontakteja 

yrityselämän palvelukseen. Tuetaan ja kannustetaan toiminta-alueen kyläyhdistyksiä  kansainvälistymistoimissa. 

Lisätään Leader-ryhmien avointa  ja monipuolista yhteistyötä kansallisella tasolla kansainvälisissä hankkeissa 

yhdistämällä resursseja ja jakamalla tietoa ja kumppanuuksia. Kehitetään kansainvälistymisen pilottiväline maaseudun 

pienyrityksille.Edistetään aktiivisesti kansainvälisten yrityshankkeiden syntymistä. Pyritään saamaan alueella asuvia 

maahanmuuttajia mukaan kv-toimintaan.  Toimintaryhmä kokoaa foorumityyppisen työkalun, jonka avulla alueen 

toimijat voivat kehittää yhteistyöverkostojaan  ja välittää tietoja. Järjestetään kansainvälisen toiminnan koulutusta 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

7. Strategian tavoitteet 

 

7.1. Yleistä 

 

Toiminnan kulmakiviä ovat paikallisuus, alhaalta ylös -periaate, kumppanuus, monialaisuus,  innovatiivisuus ja verkos- 

itoituminen. Vaikka näkökulma on paikallinen, niin silti pyritään jatkuvasti hakemaan uusia ideoita ja kumppanuuksia 

myös muualta Suomesta ja koko Euroopasta.  

 

Strategialla pyritään tarttumaan alueen keskeisiin haasteisiin siten, että toimijat saadaan tekemään yhteistyötä, 

toimimaan samansuuntaisesti ja hyödyntämään alueelta löytyvää tietoa ja osaamista. Tämän lisäksi keskeinen tavoite on 

uusien ideoiden ja toimintatapojen synnyttäminen ja kokeilu. 

 

Odotettavissa olevat muutokset kuntarakenteessa yhdessä väestöennusteiden kanssa pakottavat  miettimään monia 

asioita uudelleen. Tässä työssä tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia ja raja-aitojen kaatamista. Strategialla pyritään 

lähidemokratian vahvistamiseen, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien edistämiseen ja yhteisöjen osaamisen 

vahvistamiseen. 

 

Strategia toteuttaa pääasiassa EU:n maaseudun kehittämisen prioriteettia kuusi: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 

vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Osa toimenpiteistä toteuttaa myös prioriteettia 

yksi: osaamisen ja innovaatioiden edistäminen sekä prioriteettia kolme: elintarvikeketjun organisoitumisen ja 

maatalouden riskienhallinnan edistäminen.  

 

Tämän lisäksi strategialla halutaan edistää sellaisia toimia, jotka sopisivat rahoitettavaksi Euroopan Sosiaalirahastosta 

tai Euroopan Aluekehitysrahastosta. Tällaisia löytyy esim. seuraavista rakennerahasto-ohjelmien painopisteistä: 

uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, vähähiilinen talous, työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 

elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Näissä tulee kysymykseen menettely, jossa 

Leader-ryhmä toimii hankkeen hallinnoijana ja toteuttajina ovat alueen toimijat yhteistyössä. Näin voitaisiin toteuttaa 

vähän suurempia hankkeita kuin Leader-ohjelman kautta on mahdollista, mutta pienempiä ja konkreettisempia kuin 

rakennerahastohankkeet yleensä ovat. 

  

Merikarvian kunnan osalta alueella toteutetaan  myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmaa.  

 

7.2. Määrälliset tavoitteet  

 

7.2.1. Työpaikat ja uudet yritykset 

 

     - uudet pysyvät työpaikat 25 kpl/vuosi, niistä 10 osa-aikaisia (175 kpl/ohjelmakausi, 70  

             kpl/ohjelmakausi) 
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 - säilytetyt työpaikat 20 kpl/vuosi (140 kpl/ohjelmakausi) 

 - uusia yrityksiä 8 kpl/vuosi (56/ohjelmakausi) 

        - hankkeiden aikana työllistyvät 25 kpl/vuosi, niistä 15 osa-aikaisia (175 kpl/ohjelmakausi, 105        

            kpl/ohjelmakausi)        

          - työllistyvistä 60 % naisia ja 30% alle 30-vuotiaita 

  

7.2.2. Hankkeiden alueellinen jakautuminen 

 

- alueen jokaisessa kunnassa käynnistyy joka vuosi hankkeita 

- 30% kehittämishankkeista koskee useamman kunnan aluetta 

 

7.2.3. Hankkeiden lukumäärä ja toteuttajatahot 

 

- 20 yrityshanketta/vuosi. Investointien lisäksi ainakin kuudessa hankkeessa kehittämistoimia. 

- 6 kyläyhdistystä/vuosi 

- 3 nuorisohanketta/vuosi 

- 10 muuta yhdistystä/vuosi 

- 5 oppilaitosta/vuosi 

- 5 kv-hanketta/vuosi (joista kahdessa myös muita kotimaisia kumppaneita) 

- 4  yhteistyöhanketta/vuosi 

 

7.2.4. Osallistuminen tilaisuuksiin 

 

- aktivointi- ja tiedotustilaisuuksiin osallistuu 200 henkilöä/vuosi, 20 % alle 30-vuotiaita 

- koulutustilaisuuksiin osallistuu 100 henkilöä/vuosi, 20 % alle 30-vuotiaita 

 

7.2.5.    Uudet verkostot ja toimintatavat 

 

      -      alueella syntyy 10 uutta verkostoa tai uutta toimintatapaa ohjelmakauden aikana. Verkostot  voivat olla esim. 

 kuntien  ja kylien tiiviimpää yhteistyötä, yrittäjien välisiä kumppanuuksia tai julkisen ja kolmannen sektorin 

 työnjakoa palvelutuotannossa. 

 

7.3. Laadulliset tavoitteet 

 

7.3.1. Yhteisöllisyyden vahvistuminen 

 

Toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen kaikilla tasoilla. 

Laajalla, sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä pyritään nostamaan esiin uusia ideoita ja löytämään uusia toimintatapoja. 

Mittarina on uusien verkostojen syntyminen ja paikallisyhteisöjen toiminnan kehittyminen. 

 

7.3.2. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus 

 

Tiedotuksella ja aktivoinnilla pyritään kannustamaan ihmisiä ja yhteisöjä siten, että he ovat entistä valmiimpia 

tarttumaan itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin ja toimivat aktiivisesti lähiympäristönsä elinolojen kehittämiseksi. 

Lisäksi korostetaan hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Mittarina uusien 

hankehakijoiden lukumäärä. 

 

7.3.3. Tasa-arvo 

 

Toiminnassa pyritään sukupuolten ja alueiden väliseen tasa-arvoon. Tarvittaessa painotetaan hankevalinnoissa naisiin ja 

nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä. Alueelliseen tasa-arvoon voidaan vaikuttaa aktivoinnilla ja riittävällä tiedotuksella. 

Mittarina naisiin ja nuoriin kohdistuvien hankkeiden lukumäärä ja suhteellinen osuus sekä hankkeiden maantieteellinen 

ja hakijaryhmittäinen jakauma.  

 

7.3.4. Ympäristön tilan paraneminen ja vähähiilisyys 

 

Strategian tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen suosimalla ympäristöystävällisiä toimenpiteitä 

energiaratkaisuissa, edistämällä lähiruuan ja lähienergian tuotantoa ja jakelua sekä panostamalla ympäristöasioista 

tiedottamiseen. Yrityshankkeissa ympäristöä säästävät innovaatiot ovat etusijalla. Toisaalta ympäristöön haitallisesti 

vaikuttavia toimia pyritään välttämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita elinkeinotoiminnan perusteetonta rajoittamista tai 

esim. maaseudulle rakentamisen hankaloittamista. Mittarina sellaisten hankkeiden lukumäärä, joissa 

ympäristönäkökulma on selvästi huomioitu.  
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8.  Hankkeiden valintakriteerit 

 

8.1. Pakolliset valintakriteerit  

- strategianmukaisuus      kyllä/ei 

- kustannustehokkuus       kyllä/ei 

- toiminnan uudistaminen       kyllä/ei 

- idean tai toteutuksen paikallisuus     kyllä/ei 

- hanke toteuttaa vähintään yhtä paikallisen strategian painopistettä kyllä/ei 

• maaseudun elinkeinot x 

• maaseudun palvelut x  

• osallistava yhteisöllisyys x 

• kansainvälisyys x 

 

8.2. Täydentävät kriteerit  (toteuduttava vähintään 4/8) 

 

      hanketuet   yritystuet kansainväliset hankkeet 

- yhteistyö tai yhteisöllisyys    x   x   x 

-taloudellinen tai sosiaalinen vaikuttavuus x   x   x  

- toiminnan jatkuvuus   x   x   x 

- hakijan sitoutuneisuus   x   x   x 

- positiiviset ympäristövaikutukset  x   x   x 

- työllistävä vaikutus      x 

- nuoriso kohderyhmänä   x    x 

- osaamisen vahvistaminen  x    x  

- hyvinvoinnin lisääminen                             x              x            x 

-paikallisten raaka-aineiden tai  

tuotteiden tai palvelujen hyödyntäminen    x  

 

Henkilöstö arvioi kriteerien toteutumista jo valmisteluvaiheessa hallituksen käsittelyn pohjaksi. Hakemuksen käsittelyn 

yhteydessä hallitus tekee oman arvionsa kriteerien täyttymisestä. Päätöksen perustelut kirjataan pöytäkirjaan ja 

hankkeesta annettavaan lausuntoon.  

 

Jos hanke täyttää kriteerit ja rahaa on käytettävissä, niin hanke hyväksytään. Jos kaikkia ei voida rahan niukkuuden 

vuoksi hyväksyä, niin etusijalla ovat ne hankkeet, joiden kohdalla täytyy eniten täydentäviä kriteereitä.Valintakriteerit 

julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla. 

 

Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi pohditaan, kuuluuko hanke neuvotellun työnjaon perusteella Leader-rahoituksen 

piiriin vai mahdollisesti jostakin muusta ohjelmasta rahoitettavaksi. Tavoitteena on minimoida väliinputoajien osuus. 

Leader-rahoituksella on varsinkin yritysrahoituksessa täydentävä luonne. Yleishyödyllisissä hankkeissa taas Leader-

ryhmä on joskus ainoa kyseeseen tuleva rahoituslähde. Kansainvälisissä hankkeissa vaihtoehtoa on joskus etsittävä 

monilukuisesta EU-ohjelmien joukosta.  

 

Hallitus voi ohjelmakauden aikana tehdä linjauksia, joilla jonkin aihepiirin hankkeiden rahoitus lopetetaan tai 

käytettävää tukitasoa pienennetään. Joillekin hanketyypeille asetetaan maksimikoko ja myöskään lain sallimaa 

maksimitukea yhdelle hankkeelle ei tulla käyttämään. Tukitasot linjataan ohjelmakauden alussa sitten kun 

maksimitukitasot ovat tiedossa. Päättyvällä kaudella yleishyödyllisissä investoinneissa käytettiin 50 %:n tukitasoa ja 

yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa 70 %:n tukitasoa. Esiselvityksissä ja kv-hankkeissa tukitaso saattoi olla 80-

90%.Yrityshankkeissa käytettiin  maksimitukitasoja. 
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9. Ohjelman yhteensovitus ja työnjako muiden toimijoiden kanssa 

 

9.1. Työnjako ELY-keskuksen kanssa maaseutuohjelman toteuttamisessa 

 

Yhteistyö Satakunnan ELY-keskuksen kanssa on aina toiminut hyvin. Se perustuu luottamukseen ja jatkuvaan 

kommunikointiin. Työnjako maaseutuohjelman toteuttamisessa on sovittu pääpiirteittäin, mutta toisaalta on jätetty tilaa 

tapauskohtaiselle harkinnalle asiakkaalle parhaan lopputuloksen löytämiseksi. 

 

Satakunnan Leader-ryhmät pitivät ELY-keskuksen kanssa yhteensovituspalaverin 6.6.2013 ja 9.5.2014. Neuvotteluiden 

 tulos on kuvattu liitteessä 5. Suurimpana erona nykyiseen verrattuna on perustamisavustuksen myöntäminen ja erilaiset 

kokeiluhankkeet. Näistä ensin mainitut ohjataan työnjaon mukaisesti pääasiassa ELY-keskukseen, kun taas 

jälkimmäiset soveltuvat erinomaisesti Leader-toiminnan henkeen. Työnjako ei nytkään ole täysin sitova ja 

rajatapauksissa käydään aina neuvottelut etukäteen. Lisäksi työnjakoa voidaan muuttaa saatujen kokemusten perusteella 

ja esim. rahatilanteen mukaan. Kaikessa päämääränä on näiden kahden rahoitusmuodon täydentävyys toisiinsa nähden 

ja asiakaslähtöisyys. 

 

9.2. Työnjako ERI-ohjelmien kanssa 

 

9.2.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 

 

Tulevalle ohjelmakaudelle 2014-2020 on valmisteilla Satakunnan ja Vakka-Suomen alueet kattava kalatalousryhmä, 

johon haetaan rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Strategian tehtiin Vakka-Suomen kalatalousryhmän, 

Selkämeren ammattikalastajat ry:n, Pyhäjärvi-instituutin ja alueen Leader-ryhmien yhteistyönä.  Tulevan alueen 

kalatalouden kehittämisohjelman painopisteitä ovat:  

• Kalansaaliin jalostusasteen ja käyttöasteen nostaminen (poistokala, silakka, sivusaalis, tuotekehitys, lisäarvo) 

• Paikallisen kalan ja kalastuksen imagon kehittäminen (lähiruoka, laatu, kala on elämys, ympäristöarvojen ja -

vaikutusten esiintuominen, kalakantojen/vesistön hoito) 

• Kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen (satamat, pyydykset, kylmäketju, jalostus yms.) 

• Toimijoiden verkostoitumisen lisääminen (logistiikka, tiedonvaihto, yhteistyöhankkeet järvi-meri, keräily-

yhteistyö) 

• Kalaan liittyvän matkailun lisääminen (kalastus, ruoka, erikoistuotteet, ohjelmapalvelut) 

 

Työskentelyn pohjaksi on laadittu Selkämeren sekä Pyhäjärven kalatalouden kehittämissuunnitelmat. Nämä 

kehittämistarpeet ovat nousseet esiin myös niissä. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueella kalatalousohjelma koskee 

todennäköisesti vain Merikarvian kuntaa, joten yhteensovittamisessa ei ole ongelmia. Kalastusmatkailun ja 

virkistyskalastuksen osalta voidaan tapauskohtaisesti käyttää Leader-rahoitusta myös Merikarvialla. 

 

9.2.2. Euroopan sosiaalirahasto, ESR 

 

ESR-hankkeet kohdistunevat jatkossakin pääosin kaupunkialueille. Varojen pienentyessä nykyisestä ei ole kovin 

realistista odottaa, että niitä liikenisi paljoakaan maaseudulle ja paikalliseen kehittämiseen.Työllistymisen edistämistä ja 

esim. nuorten työpajakokeiluja varten Euroopan sosiaalirahaston varat olisivat kuitenkin tärkeä rahoitusmuoto. ESR:n 

varoja voitaisiin käyttää Leader-ryhmien alueilla tavanomaista pienempiin ja paikallislähtöisiin hankkeisiin. ESR-

rahoituksen mahdollisuu-desta on käyty alustavia keskusteluja maakuntaliiton kanssa, mutta erillisiä varoja Leader-

ryhmille ei ole tulossa, vaan toimintaryhmät ovat samassa asemassa kuin muutkin hanketoimijat. Pohjois-Satakunnassa 

ja Luoteis-Pirkanmaalla ei ole sellaisia kaupunkeja, joiden keskusta-alueet ovat Leader-rahoituksen ulkopuolella. 

 

9.2.3. Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR 

 

EAKR-hankkeet kohdistuvat pääosin sekä alueellisesti että yrityskoon mukaan eri kohteisiin kuin maaseuturahaston 

varoista tuetut hankkeet. Uuden tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen sekä vähähiilisen talouden edistäminen ovat 

kuitenkin painopisteitä, jotka ovat yhteisiä paikallisen strategian tavoitteiden kanssa. Näihin liittyvät paikalliset 

hankkeet voisivat olla hyvin konkreettisia ja tuloksellisia. Leader-ryhmä voi toimia tällaisten hankkeiden hakijana tai 

osana toimijaverkostoa. 

 

9.2.4. Muut rahoitusohjelmat 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:lle myönnettiin huhtikuussa 2013 oikeus toimia Europe Direct –tiedotuspisteenä. 

Tähän liittyen henkilöstö perehtyy myös Euroopan Unionilta suoraan haettaviin rahoitusohjelmiin, neuvoo asiakkaita 

niiden hyödyntämisessä ja toimii mahdollisesti itse hankehakijana. 
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10. Keskeiset toimintaperiaatteet 

 

10.1. Asiakaslähtöisyys 

 

Maaseudun mahdollisuudet kumpuavat nykyisestä ja tulevasta kysynnästä. Fiksusti toimien maaseudulta löytyy 

paikallisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Aluelähtöisen kehittämisen rinnalle tarvitaan asiakaslähtöistä 

kehittämistä, mikä taas edellyttää rajojen rikkomista ja valmiutta ajatella toisin. Asiakkaat on saatava mukaan 

suunnittelemaan ja testaamaan uusia tuotteita ja toimintatapoja.  

 

SITRA:n Maamerkit ohjelman tulosten mukaan maaseudun tuotteille ja arvoille on olemassa kasvavaa kysyntää. Nyt 

onkin äärimmäisen tärkeää, että maaseudulla tunnistetaan ja tiedostetaan, mitä suomalaiset maaseudulta odottavat. Sen 

jälkeen on mietittävä, miten tähän kysyntään vastataan. Hyvinvointipalveluissa, ympäristönhoidossa, lähiruoassa ja 

vihreässä taloudessa laajasti ymmärrettynä on paljon mahdollisuuksia. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen vaatii 

kysyntälähtöistä maaseutupolitiikkaa ja ennakkoluulotonta kehittämisotetta.Toiveita herättävää on myös se, että uusi 

sukupolvi on kiinnostunut työstä ja asumisesta maaseudulla.Tulevaisuudessa alueella on toimittava siten, että tuo 

kyselytutkimuksissa ilmenevä potentiaali muuttuu todellisuudeksi. Näin voidaan hidastaa väen vähenemistä ja saada 

toimijoita uusiin elinkeinoihin.  

 

10.2. Uudet ideat ja toimintatavat 

 

Tulevaisuuden haasteet maaseudulla ovat niin mittavia, että vanhoilla konsteilla ja toimintatavoilla ei enää selvitä. Siksi 

onkin asetettava kyseenalaiseksi esim. nykyiset palveluiden tuottamisen mallit ja lähestyttävä asioita uusista 

näkökulmista. Hanketoiminnan ja yritysneuvonnan on tuettava uusien ideoiden testausta ja uudenlaisten toimintatapojen 

kokeilemista. Neuvonnan ja koulutuksen keinoin on tuotava esille uusia mahdollisuuksia ja kehityssuuntia sekä 

rohkaistava uusien aloitteiden ja ideoiden esittämiseen. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, vaan kannattaa 

myös etsiä hyviä käytäntöjä kotimaasta ja ulkomailta sekä soveltaa niitä omaan ympäristöön.  

 

Tulevaisuuden menestyjät löytyvät niistä yrityksistä, yhteisöistä ja alueista, jotka tuottavat kokonaisratkaisuja pelkkien 

tuotteiden ja palveluiden sijasta.   

 

10.3. Laajapohjainen yhteistyö 

 

Kaiken kehittämistoiminnan keskeisinä periaatteina ovat avoimuus, laajapohjainen yhteistyö ja toimiva työnjako eri 

toimijoiden kesken. Pohjois-Satakunnan osalta lähtökohdat ovat hyvät, koska seudullinen elinkeinoyhtiö, ProAgrian 

yritysneuvonta, seudullinen maaseututoimi, Prizztech Oy:n Kankaanpään toimisto, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy 

ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry toimivat samoissa tiloissa. Vuorovaikutus on päivittäistä ja keskinäistä työnjakoa 

voidaan miettiä tapauskohtaisesti asiakkaiden parhaaksi.  

 

Satakunnan Leader-ryhmät tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä keskenään. Tämä liittyy hyvien käytäntöjen ja työtapojen 

vaihtamiseen, byrokratian viidakossa selviämiseen, alueiden välisten hankkeiden suunnitteluun ja asiakaslähtöisen 

toimintatavan kehittämiseen. Myös vertaistuki ja jopa poissaolojen korvaaminen ovat osa Satakunnan Leader-perheen 

toimintakulttuuria. Yhteinen tiedotushanke on syventänyt yhteistyötä entisestään. 

 

Keskeisiä yhteistyökumppaneita edellä mainittujen lisäksi ovat alueen oppilaitokset, kunnat, SataKylät ry, Pirkan Kylät 

ry, Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto ja naapurimaakuntien Leader-ryhmät. Myös Pirkanmaan Liiton ja 

Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa on jonkin verran yhteistyötä. 

 

Kehittäjäorganisaatioiden tulee jatkossa yhdistää osaamisensa entistä paremmin ja toimia verkostona, joka etsii parhaan 

asiantuntemuksen, oikeat yhteistyökumppanit tai sopivimman rahoituskanavan asiakkaiden tarpeista lähtien. Näin 

toimien kehittämistyöhön tulee koordinointia ja strategista otetta. Lisäksi laajapohjainen yhteistyö mahdollistaa 

ideoiden testauksen ja ajatusten törmäyttämisen kokonaisuutta hyödyttävällä tavalla. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 

on mukana Yritys-Suomi yhteistyössä sekä Satakunnassa että Pirkanmaalla. Tämän ansiosta yhteistyö yrityskehittäjien 

kesken on jatkossa entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. 

 

Yhteistyön lisäämistavoite koskee myös hanketoimijoita. Leader-ryhmä toimii verkostojen rakantajana niin, että myös 

yksittäiset hankkeet voivat olla osa laajempaa kokonaisuutta. Hankkeiden toteuttajat saavat näin vertaistukea toisiltaan 

ja tiedonkulku meneillään olevista toimenpiteistä leviää paremmin. 

 

 

10.4. Osaaminen 

 

Tulevaisuuden kehittämistyössä osaamisen merkitys korostuu. Tämä koskee sekä kehittämisorganisaatioiden 

henkilöstöä että hankkeiden toteuttajia. Satakunnan ryhmät toteuttivat vuosina 2013 ja 2014 Leader-brändipilotin ja 

osallistuivat laatukoulutukseen. 

 

Leader-ryhmän henkilöstön ja hallituksen osalta tehdään oppimissuunnitelma laatukäsikirjan teon yhteydessä tehdyn 
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osaamiskartoituksen pohjalta. Työn menestyksekkään hoitamisen kannalta keskeiset osaamisalueet on listattu 

laatukäsikirjaan ja niistä johdetaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat. Tietoa hankitaan itsenäisesti etsien, 

osallistumalla koulutuksiin ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä muiden Leader-ryhmien kanssa. Perusasiat ovat melko 

hyvin kunnossa, jatkossa painotetaan työyhteisön toiminnan edelleen tehostamista, verkostoissa toimimista, osaamisen 

kokoamista, ideoiden jalostamista käytännön toiminnaksi ja strategista ajattelua. Toiminnan painopistettä siirretään 

ohjelman hallinnoinnista aktivointiin, tiedottamiseen  ja neuvontaan 

 

Alueen toimijoiden oppimista edistetään oppilaitosyhteistyöllä, asiantuntijaluennoilla ja seminaareilla sekä järjestämällä 

erilaisia ideariihiä joko jostakin teemasta tai avoimella teemalla. Teemat ja asiat johdetaan SWOT-analyysistä ja 

strategian painopisteistä. Oppimissuunnitelman avulla pyritään vaikuttavampaan hankevarojen kohdentamiseen, laaja-

alaiseen yhteistyöhön ja kollektiiviseen oppimiseen. Pyritään saamaan aikaan itseään ruokkiva kehittymisen kierre, joka 

Vie aluetta kokonaisuutena kohti visiossa kuvattua tavoitetilaa. 

 

11. Kehittämisstrategian valmisteluprosessi 

 

Kehittämisstrategian valmistelu aloitettiin keväällä 2012. Aluksi oltiin mukana maakunnallisessa valmistelussa. 

Toiminnanjohtaja oli maakunnallisen työpajan yhden työryhmän vetäjänä ja lisäksi asiaa työstettiin Satakunnan 

maaseudun yhteistyöryhmän maaseutujaoston kokouksessa. Toiminnanjohtaja oli myös Satakunnan matkailustrategiaa 

laativan työryhmän jäsen. Tämä työ valmistui vuoden 2012 syksyllä. 

 

Keväällä 2012 toteutettiin webropol-kysely kunnille, sidosryhmille ja hanketoteuttajille. Kyselyllä kartoitettiin 

kokemuksia kuluvasta ohjelmakaudesta ja mielipiteitä tulevan kauden painopisteistä.  

 

Kesäkuulla 2012 perustettiin kuusi teemaryhmää valmistelemaan uutta strategiaa. Teemat ovat yrittäjyys, kylätoiminta 

ja yhteisöllisyys, maaseudun palvelut, kansainvälisyys, kulttuuri ja nuoriso. Työryhmissä on yhteensä 55 jäsentä ja ne  

kokoontuivat 3 kertaa. Tämän työn tulokset muodostivat strategian  tavoite-  ja toimenpideosan keskeisen aineiston. 

Työryhmien kokoonpanot liitteessä 6.  Lisäksi  toteutettiin kuntatilaisuudet, joihin kutsuttiin kuntien virkamiehiä ja 

johtavia luottamushenkilöitä kolmessa erässä. Tapaamisissa kerrottiin kunnille strategian laatimisen tausta ja aikataulu 

sekä kysyttiin kuntien mielipidettä tulevaisuuden ohjelman sisältöön ja painotuksiin. Lisäksi kunnille esiteltiin 

ohjelmakauden budjetti ja kuntarahan tarve. 

 

Strategian tekemisessä on tukeuduttu myös seuraaviin asikirjoihin: Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategia, Satakunnan 

maakunnallinen kyläohjelma, Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia, Satakunnan alueellinen maaseutuohjelma sekä 

SITRA:n Maamerkit-ohjelman ja Sytyn Voimistuvat Kylät -kampanjan aineistot.  

 

Ohjelmaan on pyydetty kommentteja myös valmisteluryhmien ulkopuolelta. Leader-ryhmän internetsivuilla ja Satasilta-

uutiskirjeessä on tiedotettu ohjelmatyöstä ja kannustettu lähettämään mielipiteitä.  

 

Varsinainen kirjoitustyö on tehty edellä mainittujen prosessien pohjalta. Hallituksen jokaisessa kokouksessa keväästä 

2012 lähtien on käsitelty ohjelmatyön tilannetta ja annettu evästyksiä jatkotyölle.  

 

Satakunnan Leader-ryhmät pitivät ohjelmien yhteensovituspalaverin 10.10.2012. Sen tuloksena päätettiin liittää 

strategialuonnoksiin yhteiset saatesanat.  

 

Alkuvuonna 2013 on edelleen osallistuttu maakunnallisen maaseutuohjelman muokkaamiseen ja käyty keskusteluita 

sidosryhmien kanssa. On tavattu mm. oppilaitosten  ja elinkeinoyhtiöiden edustajia. Lisäksi Leaderin roolista 

yritysrahoituksessa on keskusteltu Yritys-Suomi -yhteistyökumppaneiden kanssa sekä Satakunnassa että Pirkanmaalla. 

 

Keväällä 2014 järjestettiin yleisötilaisuudet Kankaanpäässä ja Parkanossa ja yhdessä Satakylät ry:n kanssa Lupa 

vaikuttaa- tilaisuus Kankaanpäässä. Lisäksi strategia lähetettiin lausuntokierrokselle keskeisille sidosrymille. 

 

12. Seuranta ja arviointi 

 

Hankkeiden ja koko strategian tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkossa entistä systemaattisemmin. Kunkin 

strategian painopisteen tuloksia seurataan niille räätälöityjen määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta  ry arvioi omaa toimintaansa itsearviointina 2-3 kertaa ohjelmakauden aikana kyselyillä. 

Kyselyt tehdään erisisältöisinä eri kohderyhmille. Jatkuvaa palautetta saamme päivittäin puhelimessa, sähköpostilla ja 

kasvokkain tapahtuvissa asiakaspalvelutilanteissa.  

 

Laatukäsikirja valmistui keväällä 2014. Laatukoulutuksen opit viedään käytäntöön sekä työntekijöiden että hallituksen 

osalta. Jatkuva kehittäminen ja laatutyö ovat tulevina vuosina osa normaalia toimintaa. 
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13. Viestintäsuunnitelma 

 

13.1. Ulkoinen tiedotus 

 

Jäsenille lähetetään jäsenkirje kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi useammin sähköpostitiedotteita. Kerran vuodessa 

järjestetään hankeretki, jonka aikana vieraillaan erityyppisissä rahoitetuissa kohteissa. Hanketoimijoiden 

verkostoitumista edistetään hanketreffien avulla. Internetsivujen sisältöä kehitetään ja hakijoita opastetaan sähköisen 

tukihaun käyttämisessä. Leader Pohjois-Satakunnalla on omat facebook-sivut.  

 

Yhteistä Satakunnan viestintähanketta jatketaan. Hankkeessa julkaistaan sähköistä uutiskirjettä ja printtilehteä, 

osallistutaan erilaisiin tapahtumiin ja tehdään juttuja alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin julkaisuihin. 

Viestintähankkeella on keskeinen rooli myös Leader-brändin jalkauttamisessa. 

 

Kv-koordinaattoritoimintaa jatketaan ja yhdistyksellä on jatkossakin vankka rooli kansainvälisistä asioista 

tiedottamisessa etenkin alueen pienille toimijoille. 

 

Henkilöstö osallistuu sidosryhmien ja potentiaalisten hankehajoiden tilaisuuksiin resurssien puitteissa. Kuntien kanssa 

järjestetään tapaamisia vuosittain. Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä ja ne kuuluvat nimenomaan Leader-

toiminnan periaatteiden toteuttamieseen. 

 

13.2. Sisäinen tiedotus 

 

Henkilöstö kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa palaveriin, jossa käydään läpi ajankohtaiset asiat ja lähiajan 

suunnitelmat. Lisäksi sähköpostilla ollaan yhteydessä lähes päivittäin varsinkin kv-koordinaattoriin, joka työskentelee 

pääosin kotitoimistosta käsin ja on paljon matkoilla.  

 

Hallitukselle tiedotetaan asioista sähköpostilla ja kokousten yhteydessä. Puheenjohtajien kanssa ollaan  yhteydessä 

myös puhelimitse ja kokousten välillä ja tarvittaessa tavataan henkilökohtaisesti. Internetsivujen uusimisen yhteydessä 

otetaan käyttöön intranet, jonka kautta toimitetaan  kokousaineisto. 

 

14. Hallinto ja jäsenmäärä 

 

Yhdistyksen henkilöstöllä on vankka hallinnollinen osaaminen ja pitkä kokemus Leader-ryhmänä toimimisesta. 

Kirjanpito ostetaan tilitoimistolta ja tarvittaessa käytetään asiantuntijoita.  

 

Toiminnan laadukas hoitaminen edellyttää jatkossakin neljän työntekijän työpanosta. Toimintarahabudjetti on laadittu 

siten, että se mahdollistaa toiminnanjohtajan, hankeneuvojan, hankesihteerin ja kv-koordinaattorin palkkaamisen.  

 

Hallinnon keventämisen ja sähköisen hanke- ja maksatushaun käyttöönoton toivotaan johtavan siihen, että henkilöstön 

työajasta kuluisi vähemmän hallintoon ja selvästi nykyistä enemmän aktivointiin, kumppanuuksien edistämiseen, 

sidosryhmätyöhön ja uusien ideoiden kehittämiseen. Vain näin toimien voidaan oikeasti vaikuttaa strategian 

tavoitteiden saavuttamiseen ja saada alueen kehittämispotentiaali maksimaalisesti käyttöön.  

 

Yhdistyksellä on 236 jäsentä; 131 henkilöjäsentä, 91 yhteisöjäsentä ja 11 kuntajäsentä. 

 

 

15. Strategian rahoitus 

 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n julkinen rahoituskehys ohjelmakaudella 2007-2013 oli 6,4 milj. euroa. Hankkeiden 

lukumäärä alueella on kaikista Suomen toimintaryhmistä  suurin ja kysyntää rahalle olisi paljon enemmänkin. Rahan 

niukkuudesta on selvitty tekemällä tiivistä yhteistyötä Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskusten kanssa. Käytännössä 

tämä on tarkoittanut etenkin Leader-ohjelmaan soveltuvien yrityshankkeiden, mutta joskus myös yhteisöllisten 

hankkeiden ohjaamista suoraan ELY-keskuksiin.  

 

Ohjelmakaudelle 2014-2020 esitämme julkisen rahoituskehyksen lisäämistä  8 milj. euroon. Yksityisen rahan 

kerryttäminen ei tule olemaan ongelma, koska yrityshankkeiden osuus on jatkossakin suuri. Kunnilta on päätökset 

budjetin mukaisesta rahoitusosuudesta. Kokemusten perusteella julkista rahaa kertyy jonkin verran myös 

julkisyhteisöjen hankkeiden kautta, kun ne laittavat Leader-tuen ja julkisen tuen maksimimäärän välisen erotuksen 

verran muuta julkista rahaa omiin hankkeisiinsa. Päättyvällä ohjelmakaudella tätä kautta on kertynyt lähes 400 000 €.  
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Julkinen rahoitus painopisteittäin: 

 

Maaseudun elinkeinot 2 100 000 29,70  % 

Maaseudun palvelut 1 700 000 24,00 % 

Osallistava yhteisöllisyys    862 000 12,20 % 

Kansainvälisyys    860 000 12,10 % 

Yritys- ja hanketuet yht. 5 522 000 78,00 %  

Toimintaraha 1 558 000 22,00 % 

Julkinen yhteensä 7 080 000 100 % 

 

 

 Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin. 

 

EU (42%), 

euroa 

Valtio (38%), 

euroa 

Kunta (20%), 

euroa   

Julkinen 

rahoitus 

yhteensä, 

euroa  

Yksityinen 

rahoitus (35% 

Kokonaisrahoi- 

Tuksesta, 

euroa 

Kokonaisrahoitus 

yhteensä 

euroa 

2 319 240 2 098 360 1 104 400 5 522 000 2 973 385 8 495 385 

 

 Haettava toimintaraha 

 

 EU (42%) 

euroa 

Valtio(38%), 

Euroa 

Kunta(20%), 

euroa 

Julkinen 

rahoitus 

yhteensä, 

Euroa 

Julkinen 

rahoitus % 

julkisesta 

Toimintakustannukset 392 616 355 224 186 960 934 800 13,2 

Aktivointi ja toimin-

nan edistaminen 

261 744 236 816 124 640 623 200   8,8 

Toimintaraha 

yhteensä 

654 360 592 040 311 600 1 558 000    22 
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Liite 1. 
     

Hankkeen nimi ES= esiselv. Toteutusaika Partnerit Aihealue/hakija 

  TNC= transnat   ES/Selvitysmaat   

A & O , Active and Open      Irlanti, Espanja,Malta,Tsekki,Saksa ICT, open source 

  ES 2009-2010   Kankaanpään kaupunki 
Loikka-kansainvälinen 
 esiselvityshanke      Ranska/Italia perinteet, kansantanssi 

  ES 2009-2010   Parkanon nuorisoseura ry 
ENO-Eurooppalainen nuoriso- 
Orkesterien         

Verkosto-esiselvityshanke ES 2009-2010 Saksa, Italia,Ruotsi,  Latvia nuorisotyö, musiikkikasvatus 
EPPU- Kyläkoulujen yhteistyö  
yrittäjyyskasvatuksessa       

Ikaalisten Nuoriso-orkesterin  
Tuki ry, yrittäjyyskasvatus, 

Karvian Kantin kyläkoulu ES 2008-2009 Portugali, Kypros,Italia, muut EU Kyläkoulut 

Mes-Ika       käsityöläisyys, kulttuuri  

  ES 2008-2009 Ranska Ikaalisten kaupunki 

HUKKA-kv-esiselvityshanke       
ekologinen rakentaminen,  
kierrätys 

  ES 2008-2009 Ranska, Italia Arabian Keramiikkayhdistys ry 

Väliovivalmistus -kv-esielvitys       
väliovituotannon edellytysten  
selvitys. Pohjois-Satakunnan 

  ES 2008-2009 Italia, Irlanti, Saksa Kehittämiskeskus 

VSI eLEARN LEADER       
kansainvälinen etäopetus,  
teknologia 

  ES 2008-2009 Italia, saksa, Venäjä Kankaanpään yhteislyseo 

Natureblog  II       nuorisotyö, ympäristökasvatus 

  ES 2008-2009 Espanja, Puola,Italia, GB Parkanon kaupunki 
Esiselvitys- Maahanmuuttajat 
 Maaseudun vahvuutena       Maahanmuuttajat 

   2010 Espanja, Italia, EU-maat Tampereen kesäyliopisto 

Esiselvitys- Slow Food       slow food ideologia 

  ES 2010 Italia Satafood ry 
TNC Patavinos - REM Rural  
Emotions       kulttuurimatkailu, hitaat reitit 

  TNC 2010-2013 Italia Kankaanpää Seura Ry 

TNC Ecoland Leader       ekologinen rakentaminen 

  TNC  2010-2012 Eesti 
Lpkky Ikaalisten aikuis- 
Koulutuskeskus 

TNC- TALK       
best practise vaihdot, 
 tr-yhteistyö. Aktiivinen 

  TNC 2010-2011 Tsekki, Saksa P-S Ry 

Kansainvälinen Honkajoki       
messukonspetin kansain- 
välistäminen 

  ES 2011-2012 Itävalta, Tsekki, Puola, GB, Ranska Honkajoen kunta 

TNC- Wind for Youth      
musiikkikasvatus, musiikki- 
matkailu Ikaalisten 

  TNC 2011-2012 Itävalta Nuoriso-orkesterin Tuki ry 
TNC- New Landscapes for  
Sustainability       kulttuurimatkailu, ympäristö 

    2012-2013 Italia, Ranska 
Ylä-Satakunnan  
Ympäristöyhdistys ry 

TNC- SCOTT-COMM-ACT      musiikki, perinnerakentaminen 
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  TNC 2011-2013 GB, Italia Parkanon kaupunki 
TNC- Traditions on the  
Market Place       yrittäjyys,paikalliset tuotteet, torit 

  TNC 2012-2013 Italia Karvian matkailuyhdistys ry 
TNC- Network of densely 
 Forested areas      metsätieto, käytännöt 

  TNC 2012-2013 Luxembourg, Ranska, Ruotsi MHY Länsimetsä ry 

Esiselvitys Suomitaly       musiikkitapahtuman testaus 

  ES 2012 Italia Musiikkiyhdistys Suonala ry 
TNC-Local Food for  
Local Development       Lähiruoka 

  TNC 2012-2013 Irlanti,Itävalta,Ruotsi, Kypros Satafood ry 
Forest Trails/ Network 
 of densely forested areas       metsäterapia, terveys 

 TNC 2012-2013 Luxembourg, Ranska, Ruotsi Metla Parkanon yksikkö 

TNC- Clower Power II      nuoret, kulttuurikasvatus 

  TNC 2012-2014 Ranska, Pohj.Irlanti, Eesti 4H Satakunta 
TNC- YES-Youngsters on 
 the European Stage       teatteri, nuoret 

 TNC 2012-2014 Irlanti, Bulgaria, Unkari Kankaanpään nuorisoseura ry 

TNC – FFF- From Fair to Fair      
messutapahtumat kv,  
pienyrittäjyys 

  TNC 2013 Itävalta, Eesti,Bulgaria Honkajoen kunta 
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Liite 2 
 

Kansainvälisten hankkeiden ja toiminnan tuloksia /Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 

Kansainvälinen koordinaatiotoiminta: 

 

 
1. Tunnettuus Euroopassa luotettavana  Leader-toimintaryhmänä  

2. Leader Focus 3 (kansainvälisyys) ryhmään osallistuminen Suomen edustajana (kv-koordinaattori) 

3. Yrityshankecase:n esittely Brysselissä Leader-seminaarissa 2013 

4. Toimintaryhmäesittely mm. Itävallassa ja Tsekeissä  sekä eri maiden  lehdistöissä  Suomen 

Leadertyön esimerkkinä jaLeadertyötä esiteltäessä 

5. Unkarin maatalousministeriön Leader-työn selvityksessä  Suomen Leader-toimintaryhmätyön 

esimerkkinä 

6. Toimintaa 2003- vuodesta alkaen ja  pitkäaikaisin yhtäjaksoinen kehittämistyö toimintaryhmänä 

kansainvälisessä hanketoiminnassa oman  kv-koordinaattorin  työllistäen 

7. Toiminut mallina kansainvälisen koordinaation omaksumiselle muihin toimintaryhmiin Suomessa ja 

Euroopassa 

8. Kv-koordinaatiotoimintaa myyty ostopalveluna muille toimintaryhmille 

9. Yleisen kansainvälisen toiminnan tukeminen toimintaryhmäalueella (ruohonjuuritasosta yrityksiin) 

sekä neuvonta . Erilaisten kontaktien hakeminen toimijoille ja partneruuksien esittäminen, 

10. Europe Direct- toimipisteen saaminen alueelle nojautuen toimintaryhmän kv-koordinaatioon 

11. Muiden alueen toimijoiden kansainvälistymistoimissa avustaminen (Satakylät, Proagria jne) 

12. Ulkomaalaisten työharjoittelijoiden välitys seudun yrityksiin ja suomalaisten välittäminen ulkomaille 

13. Kansainvälisten työleirien käytön insentivointi alueella mm. kunnat, yhdistykset ja kyläyhdistykset 

14. Muiden kansainvälisten toimijoiden tunnettuuden lisääminen alueella mm. seminaarien ja 

yhteistyötoimenpiteiden kautta 

15. Kahden toimintaryhmäkauden kansainvälisten Leader-hankkeiden määrä suurin Suomessa ja 

Euroopassa 

16. Eniten esiselvityksiä Suomessa ja kansainvälisiä hankkeita numeerisesti Leader-kaudella 2007-2013 

17. Kielien opetuksen lisääminen kansalaisopistossa ja lukioissa alueella  ja kokeilut (esim.Italian kieli) 

18. Yleisen kiinnostuksen lisääntyminen kansainväliseen toimintaan toimialueella, jonka voi luokitella 

alun perin melko ”sulkeutuneeksi” 

19. Kansainvälisen toiminnan monipuolisten mahdollisuuksien tuominen tutuksi toimialueella 

20. Pienien  toimijoiden innostaminen mukaan kansainväliseen toimintaan  onnistuneiden 

hankekokemuksien perusteella. 

21.  Leader+ - kauden hankkeilla vakiintuneet vaikutukset; kalastusmatkailijat, suunnistus- ja 

urheilumatkailijat alueellamme, ystävyyskuntasuhteet, erilaiset talouden alan vaikutukset 
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AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA RY     Liite 3                     

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2014 

Jäsen    Varajäsen 

Julkinen taho : 

Marjo Yliluoma    Jari Heiniluoma 

Kantintie 2, 39940 Kantti   Rauhalanraitti 3, 39700 Parkano 

p. 040-1203915     044-7865201 

sähköposti: marjo.yliluoma@karvia.fi  sähköposti: jari.heiniluoma@parkano.fi 

 

Mika Hatanpää 

Kankaanpään kaupunki, PL 36, 38701 Kankaanpää 

p. 044 -577 2213   

sähköposti: mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi  

 

Aki Haapaniemi 

Mhy Kihniö-Parkano ry, Keskuskatu 5. 39700 Parkano 

p. 03-4443100, 044-7393100 

sähköposti: aki.haapaniemi@mhy.fi 

 

Antti Ylinentalo 

Kivijärventie 52, 29880 Leväsjoki 

p. 040-8317980 

sähköposti: aylinentalo@gmail.com 

 

Yhdistykset / yrittäjät: 

Maria Käkelä     Pasi Vanhahonko 

Vähäröyhiöntie 6, 39430 Röyhiö  Jokihongontie 105, 38950 Honkajoki  

p. 044-5482662     p. 040-7392062 

sähköposti: maria.kakela@kulttuuricampus.fi sähköposti: pasi.vanhahonko@hotmail.com 

 

Anne Heikintalo (puheenjohtaja) 

Riispyyn kylätie 4, 29900 Merikarvia 

p. 050-5277145 

sähköposti: anne.heikintalo@proagria.fi 

 

Mikko Lahdentausta 

Kuruntie 470, 39820 Kihniö 

p. 0400-514107 

sähköposti: mikko.lahdentausta@ippnet.fi 

   

Yksittäiset asukkaat:       

Esa Kivioja     Tuula Raukola  

Katkontie 766, 38950 Honkajoki  Imperintie 68, 38750 Veneskoski 

p. 044-2015546     p. 044-7105394 

sähköposti: esa.kivioja@netled.fi  sähköposti: tuula.raukola@prizz.fi 

 

Marjaana Alanen 

Pohjanmaantie 1067, 38600 Lavia 

p. 0400-592607 

sähköposti: marjaana.alanen@gmail.com 

 

Aimo Ihanamäki (varapuheenjohtaja) 

Tapulintie 25, 33400 Tampere 

p. 040-7208677 

sähköposti: aimo.ihanamaki@gmail.com 

 

Tero Lehtonen 

Marttilantie 2, 29630 Pomarkku 

p. 040-7033353 

sähköposti: tero.lehtonen@pp.inet.fi 

mailto:marjo.yliluoma@karvia.fi
mailto:jari.heiniluoma@parkano.fi
mailto:mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi
mailto:aki.haapaniemi@mhy.fi
mailto:aylinentalo@gmail.com
mailto:maria.kakela@kulttuuricampus.fi
mailto:pasi.vanhahonko@hotmail.com
mailto:anne.heikintalo@proagria.fi
mailto:mikko.lahdentausta@ippnet.fi
mailto:esa.kivioja@netled.fi
mailto:tuula.raukola@prizz.fi
mailto:marjaana.alanen@gmail.com
mailto:aimo.ihanamaki@gmail.com
mailto:tero.lehtonen@pp.inet.fi
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Liite 4 

 
Satakunnan toimintaryhmien itsearviointikysely 2010 

Taulukkoraportti 

Julkaistu: 5.8.2010 

  
Aktiivinen 

(N=33)   

Mitä toimintaryhmää arvioit? 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry  100% 

 0% 

 0% 

 0% 

Mitä vastaajaryhmää edustat? 

Toimintaryhmän rahoittaman hankkeen toteuttaja tai yritystuen saaja  58% 

Toimintaryhmän hallituksen jäsen - paikallisen julkisen hallinnon edustaja  9% 

Toimintaryhmän hallituksen jäsen - yhteisöjen edustaja (yhdistykset, järjestöt, yritykset)  24% 

Toimintaryhmän hallituksen jäsen - maaseudun asukkaiden edustaja  6% 

Toimintaryhmän työntekijä  6% 

Jokin muu, mikä?  3% 

Miten tärkeänä pidät toimintaryhmän toimintaa ja Leader-rahoitusta alueellanne? 

-3 = Erittäin merkityksetön  3% 

-2  0% 

-1  0% 

0 = Neutraali  3% 

+1  0% 

+2  27% 

+3 = Erittäin tärkeä  67% 

Tuoko toimintaryhmän rahoitus jotain lisäarvoa verrattuna muihin hankerahoituslähteisiin? 

Kyllä  70% 

Ei  6% 

En osaa sanoa  24% 

Miten kuvaisit yleistä tyytyväisyyttäsi toimintaryhmän toimintaan kuluvalla ohjelmakaudella (2007 -

)? 

-3 = Erittäin tyytymätön  0% 

-2  0% 

-1  3% 

0 = Neutraali  3% 

+1  9% 

+2  45% 

+3 = Erittäin tyytyväinen  39% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tunnettuus] Kuinka tärkeänä koet asian 

toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  3% 

Melko tärkeä  13% 

Tärkeä  55% 

Erittäin tärkeä  29% 
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Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [toiminnan sujuvuus] Kuinka tärkeänä koet 

asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  3% 

Tärkeä  19% 

Erittäin tärkeä  
77% 

 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tiedon saanti] Kuinka tärkeänä koet asian 

toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  3% 

Tärkeä  42% 

Erittäin tärkeä  55% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [neuvonnan selkeys] Kuinka tärkeänä koet 

asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  0% 

Tärkeä  23% 

Erittäin tärkeä  77% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [hakuprosessin sujuvuus] Kuinka tärkeänä 

koet asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  0% 

Tärkeä  35% 

Erittäin tärkeä  65% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tasapuolisuuden toteutuminen] Kuinka 

tärkeänä koet asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  3% 

Melko tärkeä  3% 

Tärkeä  48% 

Erittäin tärkeä  45% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [Jokin muu, mikä?] Kuinka tärkeänä koet 

asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  0% 

Tärkeä  0% 

Erittäin tärkeä  100% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [Jokin muu, mikä?] Kuinka tärkeänä koet 
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asian toimintaryhmälle? 

Ei lainkaan tärkeä  0% 

Jonkin verran tärkeä  0% 

Melko tärkeä  0% 

Tärkeä  0% 

Erittäin tärkeä  0% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tunnettuus] Miten toimintaryhmä on 

mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  0% 

Melko huonosti  3% 

Tyydyttävästi  30% 

Melko hyvin  50% 

Hyvin  17% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [toiminnan sujuvuus] Miten toimintaryhmä 

on mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  3% 

Melko huonosti  3% 

Tyydyttävästi  0% 

Melko hyvin  50% 

Hyvin  43% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tiedon saanti] Miten toimintaryhmä on 

mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  0% 

Melko huonosti  0% 

Tyydyttävästi  7% 

Melko hyvin  60% 

Hyvin  33% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [neuvonnan selkeys] Miten toimintaryhmä 

on mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  3% 

Melko huonosti  3% 

Tyydyttävästi  7% 

Melko hyvin  50% 

Hyvin  37% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [hakuprosessin sujuvuus] Miten 

toimintaryhmä on mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  3% 

Melko huonosti  7% 

Tyydyttävästi  20% 

Melko hyvin  33% 

Hyvin  37% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [tasapuolisuuden toteutuminen] Miten 

toimintaryhmä on mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  0% 

Melko huonosti  0% 
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Tyydyttävästi  8% 

Melko hyvin  56% 

Hyvin  36% 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [Jokin muu, mikä?] Miten toimintaryhmä on 

mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  0% 

Melko huonosti  0% 

Tyydyttävästi  40% 

Melko hyvin  20% 

Hyvin  40% 

 

 

 

 

Merkitse osa-alueen tärkeys ja oma tyytyväisyytesi toimintaryhmään. Mikäli sinulla ei ole kokemusta 

ko. asiasta, jätä onnistumisen arvioinnin kohta tyhjäksi., [Jokin muu, mikä?] Miten toimintaryhmä on 

mielestäsi onnistunut? 

Huonosti  0% 

Melko huonosti  0% 

Tyydyttävästi  0% 

Melko hyvin  0% 

Hyvin  0% 

Miten kuvaisit yleistä tyytyväisyyttäsi toimintaryhmän tuloksiin kuluvalla ohjelmakaudella (2007 -)? 

-3 = Erittäin tyytymätön  0% 

-2  0% 

-1  3% 

0 = Neutraali  24% 

+1  6% 

+2  42% 

+3 = Erittäin tyytyväinen  24% 

Pitäisikö toiminta lopettaa, säilyttää nykyisellään vai ohjata siihen lisää resursseja tulevalla 

ohjelmakaudella? 

toiminta pitäisi lopettaa  0% 

toiminta pitäisi säilyttää nykyisellään  25% 

toimintaan pitäisi ohjata lisää resursseja  72% 

Jokin muu, mikä?  3% 
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Liite 5 

 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry     12.8.2012 

 

Itsearviointikyselyn tuloksien yhteenveto 

 

Kunnat: 

 

 

• Kunnat pitävät toiminnan jatkumista välttämättömänä 

• Kuntarahaa ollaan valmiita maksamaan 3-5 €/asukas 

• Neuvonnan ja aktivoinnin merkitys suuri 

• Rahoituskohteista vähiten kannatusta kv-yhteistyölle, paikallisille palveluille, alueelliselle 

matkailumarkkinoinnille, kulttuurihankkeille ja käynnistysavustukselle 

• Kärjessä yhdistysten tukeminen ja ympäristöhankkeet 

 

Yhteistyökumppanit: 

 

• Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä 

• Toimintaa pidetään melko tai hyvin tärkeänä 

• Rahoituskohteista vähiten kannatusta kylätoiminnalle, yritysten kehittämiselle ja paikallisille 

palveluille. 

• Kärjessä yhdistysten tukeminen, yritysinvestoinnit ja kv-yhteistyö 

 

Hanketoteuttajat: 

 

• Hankkeen toteutus sujunut melko tai oikein hyvin 

• Ongelmia lähinnä maksatuksissa 

• Toimistolta on saatu riittävästi apua 

• Eniten apua kaivataan paperitöihin ja byrokratian selventämiseen 

• Henkilökunta erittäin palvelualtista 

• 2/3 ollut yhteydessä ELY-keskukseen 

• Vähän alle puolet ollut yhteydessä johonkin hallituksen jäseneen 

• Hankkeiden tavoitteet saavutettu kohtalaisesti tai hyvin 

• Kolmasosalla aikataulu petti 

• Lähes kaikilla toiminta jatkuu hankkeen jälkeen 

• Tietoa rahoitusmahdollisuudesta saatu hyvin monin tavoin 

• Toiminnan jatkuminen nähdään erittäin tärkeänä 

• Rahoituskohteista vähiten kannatusta nuorisohankkeille, alueelliselle 

matkailumarkkinoinnille, yhdistysten kehittämiselle ja pikallisille palveluille 

• Kärjessä yrityshankkeet ja kv-yhteistyö 
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Liite 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN JA SATAKUNNASSA TOIMIVIEN 
LEADER-RYHMIEN KESKINÄINEN YHTEISTYÖSOPIMUS 

OHJELMAKAUDEN 2014-2020 TOIMEENPANOSTA 
  
 

1. Yleistä 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavat Satakunnassa ELY-
keskus koko maakunnan alueella ja Leader-ryhmät paikallisesti omilla toimialueillaan. Tällä 
yhteistyösopimuksella sovitaan ja määritellään ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien keskeisimmistä 
yhteisistä toimenpiteistä, joiden tavoitteina ovat ohjelman tehokas, vaikuttava ja 
asiakasystävällinen toteutus. 
 
Sopimuksen luvuissa 3 ja 4 mainitut linjaukset ja rajaukset koskevat Satakunnan ELY-keskuksen 
toimialueella rahoitettavia toimia. 
 

2. Yritystukien aluemääritys 
 
Satakunta luetaan kokonaisuudessaan maaseutualueeksi lukuun ottamatta Porin ja Rauman 
kaupunkien ydinkeskusta-alueita. Maaseutualueen rajauksesta on sovittu yhteisissä neuvotteluissa 
Karhuseutu ry:n (Pori) ja Ravakka ry:n (Rauma) kanssa. ELY-keskusta ja ko. Leader-ryhmiä 
sitovat aluerajaukset on esitetty liitteissä 1 ja 2. 
 

3. Yritystukien, kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointihankkeiden 
yhteensovitus 
 
Alueellisesta maaseutuohjelmasta ja Leader-ohjelmista haettavien hanke- ja yritystukien 
rahoituksen ohjaaminen ELY-keskusten ja Leader-ryhmien välillä tapahtuu pääsääntöisesti 
oheisessa taulukossa esitetyn työnjaon mukaisesti.  
 
Työnjaosta sopimisen lähtökohtana ovat tukityyppien lisäksi keskeisimmät toimialat, joissa 
ohjelmakaudelle laadittujen alueellisten ja paikallisten strategioiden perusteella on eniten ohjelmien 
välisiä rajapintoja. 
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 Alueellinen maaseutuohjelma 

 
Leader-ohjelmat 

Yritystuet, 
yleistä 

Kohderyhmänä ovat erityisesti 3-10 htv 
työllistävien mikroyritysten 
investointihankkeet, mikroyritysten ja 
pienten yritysten kehittämistoimet sekä 
maataloustuotteiden jatkojalostuksessa 
myös pk-yritysten investointihankkeet.  
Pienten yritysten investointien tukemista 
linjataan tarkemmin syksyllä 2014, kun 
valtiontukisääntöjen sekä 
valtioneuvoston asetuksen sisällöt ovat 
selvinneet. 
 
Yritysten perustamisavustukset 
ohjataan pääsääntöisesti rahoitettavaksi 
alueellisesta maaseutuohjelmasta.   
 
Kokeiluhankkeiden rahoittamisessa 
Leader-ohjelma on ensisijainen 
rahoittaja.  
 

Kohderyhmänä ovat erityisesti 1-3 htv 
työllistävien ja toimintansa aloittavien 
yritysten investointi- ja 
kehittämishankkeet.  
 
 
Kokeiluhankkeiden aktivointi ja rahoitus 
ovat keskeisessä roolissa.  
 
Toimialan kilpailutilanteen selvittämisessä 
tehdään tarvittessa tiivistä yhteistyötä 
ELY-keskuksen kanssa jo ennen Leader-
ryhmän hallituskäsittelyä. 
 
 

Hanketuet, 
toteutusalue 

Toteutus- / vaikutusalue vähintään 
useampi kunta, pääsääntöisesti 
hankkeet maakunnallisia tai 
ylimaakunnallisia 
 

Toteutus- / vaikutusalue paikallinen, 
kuntakohtainen, toimintaryhmän alue, 
toimintaryhmien välinen tai kansainvälinen 

Palveluiden 
kehittäminen 
 

Maakunnallisia mallien ja 
sopimustapojen sekä –osaamisen 
kehittäminen ja tiedonvälitys 
 

Paikallisten ratkaisujen kehittäminen, 
räätälöidyt pilottikokeilut sekä verkostojen 
kokoaminen. 
 

Metsä & energia 
-sektorin 
kehittäminen 
 

Toimintaympäristöjen, neuvonnan ja 
tiedonvälityksen kehittäminen, 
suuremmat pilottikokeilut, erikoistunutta 
asiantuntemusta vaativat laajemmat 
hankkeet 

Paikallisen energiayrittäjyyden 
edistäminen, paikallisen tuotannon 
pilottikokeilut, kyläkohtaisten mallien 
luominen, metsien muun käytön 
kehittäminen (virkistys, matkailu) 
 

Elintarvikeketju 
 

Koko ketjun maakunnallinen tai 
ylimaakunnallinen kehittäminen, 
yrittäjien koulutus, maakunnallisten 
logistiikka- yms. ratkaisuiden kehitystyö, 
pk-yritysten investointituet 
 
Maakunnallisten tai ylimaakunnallisten 
tuoteperheiden tai verkostojen luominen 
 

Maatilojen suoramyynnin ja tuotteiden 
kauppakunnostuksen tukeminen, lyhyiden 
toimitusketjujen kehittäminen, 1-5 htv 
jalostusyritysten tukeminen, 
kokeiluhankkeiden aktivointi ja rahoitus. 
 
Paikallisten brändien tuotteistaminen ja 
lähiruuan kv-kehittäminen 
 

Maaseutuimago, 
asukashankinta 
ja asuminen 
 

Maakunnallisen imagotyön, 
asukashankinnan ja maaseutuasumista 
edistävien menetelmien kehittäminen 

Paikallisten ja kuntakohtaisten ratkaisujen 
luominen sekä asumisviihtyvyyden 
kehittäminen. Lähidemokratiamallien 
edistäminen ja paikallisidentiteettiä sekä –
kulttuuria hyödyntävä kehitystyö.  
 

Matkailu 
 

Maakunnallisen verkostoitumisen 
koordinointi. Maakunnalliset 
koulutushankkeet yritystoiminnan 
osaamisen kehittämiseen. 

Paikallisten yritysten / yhteisöjen 
tuottamien palveluiden kehittäminen, 
tuotteistaminen, markkinointi ja 
verkostointi 
 
KV-matkailun kehittäminen paikallisista 
lähtökohdista 
 

Osaamisen 
lisääminen 
 

Yrittäjien ja alkutuottajien koulutus 
maakunnallisesti tai ylimaakunnallisesti, 
erikoisosaamista vaativat 
koulutushankkeet, tilojen laajemmat 
koulutuspaketit 

Paikallistoimijoiden koulutukset 
Tiedonvälitys paikallisesti tai alueellisesti 
 
Kansainvälisten hyvien käytäntöjen  
levittäminen 
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4. Valintakriteerit ja maaseudun yritysrahoituksen alueelliset linjaukset 
 
ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutuohjelman valintakriteerit, jotka MYR:n maaseutujaosto 
on vahvistanut. Valintakriteereitä täydennetään syksyn 2014 aikana ja niitä täydennetään ja 
muokataan tarvittaessa koko ohjelmakauden ajan. Valintakriteerit vahvistetaan aina MYR:n 
maaseutujaostossa. 
 
Leader-ryhmät ovat laatineet kukin omat valintakriteerinsä rahoitusvalintojen tekemiseksi 
paikallisista strategioista. Valintakriteereitä voidaan täydentää ja muokata tarvittaessa koko 
ohjelmakauden ajan. Valintakriteereistä päättää kunkin Leader-ryhmän hallitus ja ne tuodaan 
tiedoksi myös MYR:n maaseutujaostoon. 
 
Leader-ryhmät ottavat rahoitusvalintoja tehdessään huomioon alueellisen maaseutuohjelman 
valintakriteerit ja linjaukset, mutta ne eivät sellaisenaan sido Leader-ryhmien päätöksentekoa. 
Ristiriitatapauksessa tuen myöntämiseen tulee olla erityiset perusteet, jotka dokumentoidaan 
Leader-ryhmän lausunnossa. 
 
Alueellisten ja paikallisten valintakriteereiden ja linjausten muuttamisesta osapuolet tiedottavat 
toisiaan jo valmisteluvaiheessa. 
 
 
5. Viestintä 
 
Kukin toimija vastaa oman toimialueensa tiedotuksesta itsenäisesti. Ohjelmakaudella 2007-2013 
luodun ja erinomaisesti toimineen yhteisen maaseutuohjelman tiedotushankkeen toimintamallia 
pyritään kuitenkin jatkamaan sellaisessa muodossa kuin se ohjelmakauden 2014-2020 sääntöjen 
ja määrärahojen puitteissa on mahdollista. 
 
Rahoitukseen liittyvässä neuvonnassa ja viestinnässä pyritään eri tahojen toimesta laadukkaaseen 
palveluun ja yhdenmukaiseen viestintään. Asiakkaaseen päin tiedonvälityksestä vastaa aina 
rahoituksen myöntänyt taho (ELY-keskus tai Leader-ryhmä). Yhteisiä koulutus- ja infotilaisuuksia 
järjestetään erityisesti ohjelmakauden alkupuolella, jolloin tiedonvälityksen tarve mm. sähköisestä 
hausta on suurin. 
 
 
6. Muu yhteistoiminta 
  
ELY-keskus järjestää säännöllisesti Leader-ryhmien henkilöstön ja ELY-keskuksen Leader-
rahoitusta käsittelevien henkilöiden yhteistapaamisia, joiden tavoitteena on yhteisten prosessien 
läpikäyminen ja parantamien sekä tiedonkulun varmistaminen. Tapaamisia järjestetään vuosittain 
vähintään kahdesti.  
 
ELY-keskuksen Leader-yhteyshenkilö osallistuu lisäksi mahdollisuuksien mukaan Leader-ryhmien 
hallitusten kokouksiin asiantuntijajäsenenä. 
 
 
7. Sopimuksen muuttaminen ja voimassaolo 
 
Yhteistyömuotoja ja sopimuksen eri kohtia sekä sopimuksen toteutumista tarkastellaan vuosittain 
ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteisissä tapaamisissa. Sopimusta voidaan muuttaa 
osapuolten yhteisellä näkemyksellä.  
 
Sopimus on voimassa ohjelmakauden 2014-2020 toimeenpanon päättymiseen saakka. 
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Porissa x.x.2014 
 
 
Satakunnan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen puolesta: 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Marja Karvonen, ylijohtaja   Pekka Antila, kehittämispäällikkö 
Satakunnan ELY-keskus   Satakunnan ELY-keskus 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Anne Heikintalo, puheenjohtaja  Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry  Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Pekka Niemelä, puheenjohtaja  Raisa Ranta, toiminnanjohtaja (vt) 
Karhuseutu ry     Karhuseutu ry  
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Marja Kares-Oksman, toiminnanjohtaja Petri Rinne, toiminnanjohtaja  
Leader Pyhäjärviseutu ry   Joutsenten Reitti ry 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ulla Kallio, toiminnanjohtaja   Terhi Sinisalo, hankeassistentti 
Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry 
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Liite 7 

 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 

 

Ohjelmakauden 2014-2020 valmistelutyöryhmät 

 

 

1. Yrittäjyys 

     

 Esa Sairanen               esa.sairanen@pskk.fi 

            Marko Rajamäki        marko.rajamaki@pskk.fi 

 Hannu Uusihonko      hannu.uusihonko@foodpark.fi 

 Pia Hirvonen              pia.hirvonen@kumppania.fi  

 Jari Pihlajamäki         jari.pihlajamaki@kehitysparkki.fi 

 Tapio Kemi                tapio.kemi@profil-lista.fi    

            Arto Jokela                arto.jokela@ippnet.fi     

            Eero Mattsson           eero.mattsson@pomarkku.fi 

            Eija Laakkonen         eija.laakkonen@gmail.com 

            Ari Kuusiranta          ari.kuusiranta@kuusiranta.fi 

 Olli Osara                  olli.osara@lpkky.fi 

            Antero Kaappa          antero.kaappa@gmail.com 

            Reijo Nevanranta      reijo@nevanranta.net 

 

2. Kylätoiminta ja yhteisöllisyys 

 

 Timo Sorvali             timos@tykkoo.com 

 Hanna Ruohola         hanna.ruohola@satakylat.fi 

 Krista Tupala            krista.tupala@satakunta.fi 

            Sofia Kuuskoski      sofia.kuuskoski@suomi24.fi 

 Marja Vehnämaa     marja.vehnamaa@pirkankylat.fi  

 Esko Veijalainen     sahko-esko@elisanet.fi 

            Risto Björn              risto.bjorn@ippnet.fi 

 Sanna Salmi             sanna.salmi@evl.fi 

 Arja Tervakangas     arja.tervakangas@dnainternet.net 

            Marjut Haapanen     marjut.haapanen@pyhajarviseutu.net 

 

3. Maaseudun palvelut 

 

 Pakka Heinonen pekka.heinonen@lavia.fi 

 Esa Ala-Karvia esa.ala-karvia@jamijarvi.fi 

 Antti Vuorela              vuorela.antti@pp.nic.fi 

      Hanna Ruohola           hanna.ruohola@satakylat.fi    

            Reijo Nevanranta reijo@nevanranta.net 

 Marja Vehnämaa marja.vehnamaa@pirkankylat.fi 

      Juhani Salosaari juhani.salonsaari@suomi24.fi 

      Marjut Haapanen       marjut.haapanen@pyhajarviseutu.net 

 

4. Kansainvälisyys 

 

 Krista Antila   krista.antila@kankaanpaa.fi 

      Elisa Vahosalmi elisa.vahosalmi@parkano.fi 

      Marjo Yliluoma marjo.yliluoma@karvia.fi      

 Harri Hiitti  harri.hiitti@parkano.fi 

      Kaija Kangas  kaija.kangas@honkajoki.fi 

mailto:tapio.kemi@profil-lista.fi
mailto:arto.jokela@ippnet.fi
mailto:olli.osara@lpkky.fi
mailto:antero.kaappa@gmail.com
mailto:marja.vehnamaa@pirkankylat.fi
mailto:sahko-esko@elisanet.fi
mailto:arja.tervakangas@dnainternet.net
mailto:vuorela.antti@pp.nic.fi
mailto:hanna.ruohola@satakylat.fi
mailto:juhani.salonsaari@suomi24.fi
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      Minna Nissilä  minna.nissila@kulttuuricampus.fi 

      Kimmo Mattila kimmo.mattila@satahamesoi.fi 

      Kyösti Kangas kyosti.kangas@dnainternet.net 

      Maria Ala-Hannula    maria.ala-hannula@gmail.com 

      Aila Vatanen              aila.vatanen@sataedu.fi 

      Eira-Maija Savonen   eira-maija.savonen@metla.fi 

 

5.  Kulttuuri 

 

            Tomi Kuusimäki tomi.kuusimaki@samk.fi 

            Matti Velhonoja matti.velhonoja@samk.fi 

            Eeva-Kaisa Haikonen eeva-kaisa.haikonen@kankaanpaa.fi 

 Rami Lehtonen            kankaanpaa@nuorisoseurat.fi 

            Maria Laaksoharju      maria.laaksoharju@karvia.fi 

 Joni Liukkonen            joni.liukkonen@lpkky.fi 

            Eija Tuomi                   eija.tuomi@pp.inet.fi 

            Kaija Kangas                kaija.kangas@honkajoki.fi 

            Jaana Kuusisto   jaana.koivisto@pskk.fi 

 

6. Nuoret 

 

            Mikko Latva-Kiskola  mikko.latva-kiskola@kankaanpaa.fi 

 Kari Kähkönen            kari.kahkonen@kankaanpää.fi 

            Rolf Björkman            rolf.bjorkman@jamijarvi.fi    

            Juha Erkkilä                juha.erkkila@evl.fi 

            Anna-Mari Erkkilä      anna-mari.erkkila@evl.fi 

            Sirpa Ala-Rämi           sirpa.ala-rami@karvia.fi 

            Jyrki Järventausta       jyrki.jarventausta@kihnio.fi 

  Minna Kurki  minna.kurki@honkajoki.fi 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.ala-hannula@gmail.com
mailto:aila.vatanen@sataedu.fi
mailto:tomi.kuusimaki@samk.fi
mailto:matti.velhonoja@samk.fi
mailto:kankaanpaa@nuorisoseurat.fi
mailto:maria.laaksoharju@karvia.fi
mailto:joni.liukkonen@lpkky.fi
mailto:eija.tuomi@pp.inet.fi
mailto:rolf.bjorkman@jamijarvi.fi
mailto:anna-mari.erkkila@evl.fi
mailto:sirpa.ala-rami@karvia.fi
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Liite 8 

 

AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA RY:N  SÄÄNNÖT 
 

 

 

1. Yhdistyksen nimi 

  

 Yhdistyksen nimi on Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Det Aktiva Norra Satakunda rf. 

 Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää englanninkielistä 

nimeä Active North Satakunta association. 

  

 

2. Yhdistyksen kotipaikka 

  

 Yhdistyksen kotipaikka on Kankaanpään kaupunki. Yhdistyksen kokouksia voidaan 

pitää myös muualla. 

 

 

3. Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjois-Satakunnan alueellista kehittymistä ja 

tarjota alueen asukkaille väylä vaikuttaa oman alueensa kehittämiseen. 

 

           Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 1. Edistää ja toteuttaa alueen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä tekemällä esityksiä 

ja aloitteita konkreettisista maaseudun kehittämishankkeista. 

 2. Osallistuu LEADER -ohjelman tai muiden aluekehitysohjelmien toteuttamiseen 

alueellamme. LEADER ohjelman keskeinen sisältö on kannustaa alueen asukkaita 

omaehtoiseen kehittämistyöhön ja tukea ruohonjuuritasolta esitettyjä 

kehittämisaloitteita. 

 3. Järjestää alueellaan alueen kehittämiseen liittyviä kokouksia, tiedotustilaisuuksia ja 

seminaareja. 

           4. Osallistuu muihinkin maaseudunkehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin  

           alueellamme. 

 5. Luoda kansainvälisiä yhteyksiä muiden EU:n maaseutualueiden ja Pohjois-

Satakunnan välille. Esimerkkinä eri puolilla Eurooppaa toimivien LEADER -ryhmien 

välillä. 

 

                      Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

            1. Periä jäsenmaksuja 

           2. Vastaanottaa avustuksia 

           3. Vastaanottaa lahjoituksia 

 

 

4. Jäsenet  

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen 

yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 

 Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen 

yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

 

          Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  
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5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan.  

 

 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 

on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 

yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

 

6. Yhdistyksen jäsenmaksu 

 

 Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuosittaisen 

jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 

Jäsenmaksu peritään vuodeksi kerrallaan. Henkilöjäsenillä ja muilla jäsenillä voi olla 

erisuuruiset jäsenmaksut. 

 

 

7. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 11 varsinaista 

jä-         sentä, sekä kolme varajäsentä. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä 

tai varajäsenenä yhtämittaisesti korkeintaan 6 vuotta. Tämän jälkeen ei voi toimia 

kummassakaan em. tehtävistä kahteen vuoteen. Tätä sääntökohtaa ei sovelleta kesken 

hallituksen jäsenen kaksivuotisen toimikauden. 

 
                     Laaja-alaisen  alueellisen kehittämisnäkemyksen ja asiantuntemuksen turvaamiseksi 

hallitusta valittaessa tulee huomioida, että hallituksessa tulee olla tasapuolisesti 

edustettuna erilaisen taustan ja kokemuksen omaavia ihmisiä ainakin seuraavilta 

toiminta-aloilta:  

 

• Alueen yksityinen sektori (alueen asukkaat, maaseutuyrittäjä, yrittäjät) 

• Yhteisöjen/yhdistysten edustus 

• Viranomaisten/ kuntien edustus 

• Lisäksi hallitusta valittaessa on huomioitava  tasapuolinen alueellinen edustavuus. 

 

 Myös hallituksen varajäsenet valitaan kolmikantaperiaatetta noudattaen ja kokoukseen 

kutsutaan aina ensisijaisesti sen taustayhteisön edustaja, jota poissa oleva varsinainen 

jäsen edustaa. 

 

          Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

  

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan  

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa 

varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä joka 

toinen vuosi yksi ja joka toinen vuosi kaksi. Erovuoroisuus ratkaistaan hallitusta 

ensikertaa valittaessa arvalla. Valittaessa hallituksen jäsen toisen sijaan kesken 

toimikauden valitaan uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.   
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 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

arpa. 

 

 

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 

toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa erikseen henkilön kirjoittamaan 

yhdistyksen nimen yksin. 

 

 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

          Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 

tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta 

hallitukselle. 

 

 

10. Yhdistyksen kokoukset 

 

           Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

 

 Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-

joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen  kokous pidetään, kun 

yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty hallitukselle. 

 

   

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla 

jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

 Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

 

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle lehti-ilmoituksella vähintään 

kahdessa alueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 5 vuorokautta ennen 

kokousta tai vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitetulla jäsenkirjeellä. 

 

 

12.  Varsinaiset kokoukset 

 

           sen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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          1. kokouksen avaus 

 

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 

           3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

           4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

           5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

 

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 

                      7.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

           1. kokouksen avaus 

 

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 

            3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

           4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

 

           6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

 

           7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

 

           8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

  

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään  kolmen  neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

 

 

 


