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1. PoKo ry:n toimialue 

 

KUVIO 1. PoKo ry:n toimialue (Maanmittauslaitos, 2012). 
 
PoKo ry on Leader-ryhmä (LAG= Local Action Group) Pirkanmaan maakunnassa. Ohjelmakauden 
2007–2013 aikana PoKo ry:n toiminta kattoi Virtain, Ruoveden, Mänttä-Vilppulan ja entisen Ku-
run kuntien alueet. Kurun ja Ylöjärven vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä Kurun alue siirtyy tule-
valla ohjelmakaudella Kantri ry:n Leader-alueeseen. Juupajoen kunta on liittynyt PoKo ry:n toimi-
alueeseen vuoden 2014 alussa. Tulevan toimialueen neljä kuntaa muodostavat Ylä-Pirkanmaan 
seutukunnan.  
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry on yhteistyöhakuinen toimija, jonka tehtävänä on edistää 
alueen yrittäjyyttä, omaehtoista työllistymistä ja elinikäistä oppimista sekä kansainvälistymistä. 
Yhdistyksen tehtävänä on synnyttää asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia edistävää toimintaa.  
 
PoKo ry:n arvot ovat 1) paikallisuus 4) sisäinen yrittäjyys 
  2) asiakaslähtöisyys 5) puolueettomuus 
  3) yhteisöllisyys 6) luottamuksellisuus 
   
 
Leader-toiminnan näkökulmasta alue muodostaa hallittavan ja ymmärrettävän kokonaisuuden. 
Toimialueella on kaksi kaupunkikeskusta (Virrat, Mänttä-Vilppula), joiden välinen etäisyys (64 
km) on keskustojen koko ja palvelutarjonta huomioiden melko pitkä. Alueen sisäinen palvelu-
kysyntä hajautuukin näihin kahteen paikalliskeskukseen sekä peruspalveluiden osalta Ruoveden 
ja Juupajoen kuntien sekä vahvimpien kylien keskuksiin. Ruoveden kuntakeskuksesta löytyy asu-
kaslukuun nähden erittäin monipuoliset palvelut. Juupajoella palvelujen käyttö suuntautuu myös 
Orivedelle. PoKo ry:n toimialue on osittain syrjässä valtakunnan päätieverkostosta, mutta kuiten-
kin maantieteellisesti elävien keskusseutujen Tampereen, Jyväskylän ja Seinäjoen muodostamas-
sa kasvukolmiossa. 
 
Aluetta sitoo yhteen useat taloudellisen, hallinnollisen ja inhimillisen elämän verkostot, joissa 
piilee toimialueen haasteellisuus ja suuret mahdollisuudet. Tiiviisti rakennettu ja voimakkaasti 
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teollistunut kaupunkimainen rakenne valtakunnan tason kulttuuripalveluineen (Mänttä-Vilppula) 
muuttuu nopeasti kyläkeskusten ja haja-asutuksen leimaamaksi maaseuduksi. PoKo ry:n alueella 
tärkeitä toimialoja ovat alkutuotanto, teollisuus sekä erilaiset palvelut, joista esim. matkailun 
merkitys on ollut kasvussa. Matkailun suurimmat kasvuodotukset perustuvat ulkomaalaisten 
matkailijoiden vierailuihin Suomessa. Teollisuuden toimialoista tärkeimpiä ovat puu-, metalli- 
sekä muoviteollisuus.  
 
Juupajoki 
Juupajoki on maaseutukunta, josta on hyvät työssäkäynti- ja asiointiyhteydet Tampereen keskus-
seudulle. Juupajoen kuntakeskuksesta Korkeakoskelta on matkaa Tampereelle 55 kilometriä. 
Työvoima jakaantuu palveluihin (52 %), teollisuus- ja rakennustoimintaan (34 %), maa- ja metsä-
talouteen (11 %) ja muihin (3 %). Juupajoella on vahva sahateollisuuden keskittymä, suurimpina 
UPM-Kymmene konserniin kuuluva Korkeakosken Saha ja JPJ-Wood Oy. Muita merkittäviä työn-
antajia ovat Patria-konserniin kuuluva Millog Oy ja Juupajoen kunta. Juupajoella sijaitsee Helsin-
gin yliopiston alaisuudessa toimiva Hyytiälän metsäasema. 
 
Mänttä-Vilppula 
Mänttä-Vilppula (kuntaliitos 1.1.2009) on teollisuus- ja taidekaupunki. Vahva teollinen perinne ja 
yksityisten rahoittajien synnyttämä kulttuuriperintö ovat luoneet Mäntälle laajan koti- ja ulko-
maisen kontaktiverkoston. Kaupungissa on määrätietoisesti kehitetty kulttuuritoimintaa (Serla-
chius-säätiön museot, Mäntän kuvataideviikot, Mäntän musiikkijuhlat). Mänttä-Vilppulan työpai-
koista lähes 60 % on palvelualoilla, vajaa 40 % jalostuksessa ja alkutuotannossa vain noin 3 %. 
Kaupungin merkittävimmät yksityiset työnantajat ovat pehmopaperitehdas Metsä Tissue Oyj, 
Metsä Groupiin kuuluva Vilppulan saha, Javasko Oy:n pumpputehdas sekä ikilevytehdas Formica 
IKI.  
 
Ruovesi 
Ruovesi on yhteistyöhakuinen, yritteliäs ja luonnonkaunis, kehittyvä maaseutukunta. Kunnan 
elinkeinorakenne on perinteinen – alkutuotannon työpaikkoja on vielä 13 %, teollisuudessa 40 % 
ja palveluammateissa 46 %. Suurimmat työnantajat ovat kunnan ohella Pihlavan Ikkuna Oy, Olli-
kaisen Hirsirakenne Oy, Raunon Leipä Oy ja ProSilva Oy. Ruoveden matkailuelinkeinoa on kehitet-
ty luontoon perustuvien ohjelmapalveluiden ja tapahtumien avulla. J.L. Runeberg ja Akseli Gallen-
Kallela toivat Ruoveden pitäjän Suomen kansan tietoisuuteen luonnonkauniina ja kulttuuriystä-
vällisenä paikkana. Musiikkia! Ruovesi – kamarimusiikkijuhlat ja Pyynikkilän kesäteatteri lisäävät 
myös Ruoveden tunnettuutta. 
 
Virrat 
Virrat on omaleimainen maaseutukaupunki keskellä Tampere-Jyväskylä-Seinäjoki -kolmiota. Hy-
vän tieverkoston avulla kaupunki on helposti saavutettavissa. Virrat on Suomen Juhannuskau-
punki, jonne tuhannet kesäasukkaat ja matkailijat kokoontuvat. Kaupungin työpaikoista 56 % on 
palvelualoilla, noin kolmannes teollisuudessa ja alkutuotannossa 12 %. Virroilla on metalli- ja 
muoviteollisuuden yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti (Finncont Oy, Jita Oy, Wirmet Oy, Inka 
Oy, VMT Oy, Kiiltoplast Oy ja Memar Oy). Kaupungissa on useita valtakunnallisesti tunnettuja ja 
arvostettuja yrityksiä: Asetalo Oy, Vip Vescor Oy, Virhydro Oy, Kitusen Kievari ja Nuorisokeskus 
Marttinen.  
 
Vaikka toimialue on tarkkaan rajattu, PoKo ry:ssä ymmärretään aluerajojen ylittämisen tärkeys. 
Tämän päivän maailmassa naapuriseutujen, -maakuntien ja -toimintaryhmien kanssa toimiminen 
on tärkeä voimavara työssä, jonka tarkoituksena on parantaa kaikkien yhteisiä toimintaedellytyk-
siä alueellisesti.  
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PoKo ry:n toimialueella asui v. 2012 lopussa 25.397 henkilöä ja sen pinta-ala on 1.882 km2 (tau-
lukko 1). Väestömäärän kehitys noudattelee kasvukeskuksen ulkopuolisille alueille tyypillistä 
laskevaa käyrää, jota selittää muuttotappio ja ikärakenteen voimakas muuttuminen. Alueen kunti-
en väestöllinen huoltosuhde (65,1–75,6) kuvaa ikärakenteen vinoumaa verrattuna Pirkanmaan 
keskiarvoon 52,5. Väestöllisen huoltosuhteen ennakoidaan nousevan kaikissa alueen kunnissa yli 
90 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ikäluokkien 0-44 -vuotiaat osuus on pienin Virroilla (39 %), 
suurin Juupajoella (44 %) maakunnan keskiarvon ollessa 55 % (kuvio 2). 

TAULUKKO 1. PoKo ry:n toimialueen kuntien tunnuslukuja (Tilastokeskus, 2013). 
 

 Väestö 
31.12.20

12 

Väestölli-
nen huol-

tosuhde 
 2011 (%) 

Väestölli-
nen huol-

tosuhde  
    2020 
(%)  

Työttömien 
osuus työvoi-

masta 3/2013 

Työ-
paikka-
omava-
raisuus 
2010 
(%) 

Maatila-
yritysten 

lukumää-
rä 2010 

(kpl) 

Mänttä-
Vilppula 

11 122 65,9 92,1 13,2 105,8 125 

Ruovesi 4 868 75,6 92,8 11,2 104,3 165 

Virrat 7 384 68,8 94,5 10,8 93,0 223 

Juupajoki 2 023 66,1 90,1 9,5 91,6 89 

 25 397     602 

Pirkanmaa  52,5 62,7 12,6   

 
Alueen työpaikkaomavaraisimmiksi kunniksi nousevat teollisuus- ja palvelutoimialojen vaikutuk-
sesta Mänttä-Vilppula ja Ruovesi. Alkutuotannossa olevien maatila- ja puutarhayritysten luku-
määrä (602 kpl) on myös huomattava. Työttömyysaste alueen kunnissa on korkea (ka. 11,8 %), 
mutta jää Mänttä-Vilppulaa lukuun ottamatta alle Pirkanmaan keskiarvon (Pirkanmaan työlli-
syyskatsaus 3/2013). Mänttä-Vilppulassa yli 50-vuotiaiden ja yli vuoden työttömänä olleiden 
työttömyys on korkea verrattuna alueen muihin kuntiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Ikärakenne PoKo ry:n tulevan toimialueen kunnissa, tilanne 2012 (Tilastokeskus, 2013). 
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PoKo ry:n toimialueen kaikkien kuntien väestökehitys vuoteen 2040 saakka on Tilastokeskuksen 
ennusteeseen perustuen negatiivista (kuvio 3). Suhteellisesti eniten väestömäärä vähenee Juupa-
joella (17 %). 

 

KUVIO 3. PoKo ry:n toimialueen kuntien väestöennuste vuoteen 2040 saakka (Tilastokeskus, 
2013).  
 

Väestökehitystä selittävät luonnollinen väestönlisäys (syntyneet-kuolleet) sekä maan sisällä ta-
pahtuva muutto ovat vuosina 2008–2012 olleet selvästi negatiivisia Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, 
Ruoveden ja Virtain kunnissa. Kuviossa neljä on vihreällä kuvattu väestömuutoksen kolmas ele-
mentti - nettomaahanmuutto –, joka on kuitenkin positiivinen. Alue saa siis väestönlisäystä maa-
hanmuutosta. 

 

KUVIO 4. Väestön kokonaismuutos, luonnollinen väestönlisäys sekä nettomaahanmuutto yhteen-
laskettuna Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueella vuosina 2008–2012 (Tilas-
tokeskus, 2013).  
 

2012 2020 2030 2040

Mänttä-Vilppula 11 177 10 480 10 042 9 682

Virrat 7 375 6 916 6 634 6 430

Ruovesi 4 871 4 509 4 337 4 272

Juupajoki 2 007 1 823 1 721 1 661
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Kuviossa viisi on esitetty Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ruoveden alueen elinkeinora-
kenne. Alkutuotannon työpaikat ovat PoKo ry:n toimialueella tärkeitä. Niiden osuus on merkittävä 
valtakunnan keskiarvoon verrattuna. Teollisen jalostustoiminnan osuus on pitkästä rakennemuu-
toskaudesta huolimatta edelleen huomattavasti korostunut. Alueella toimii teollisuuden suuryri-
tyksiä ja laaja pk-yritysten verkosto. Vaikka teollinen toiminta onkin leimallista, on palvelujen 
työpaikkaosuus noin 55 %. Yksityisten palvelujen osuus työpaikoista on alempi kuin keskimäärin 
koko maassa.  

 

KUVIO 5. Elinkeinorakenne 2012 (TOL 2008) PoKo ry:n toimialueella (Tilastokeskus, 2013). 
 

2. Alueen kehittämistarpeet ja – mahdollisuudet 
 

PoKo ry:n toimialueen sijainti kokonaisuudessaan kasvukeskusten ulkopuolella on realiteetti, joka 
on huomioitava kaikessa alueella toteutettavassa suunnittelu ja kehittämistyössä. Tampereen 
kaupunkia lähinnä olevat alueet, lähinnä Ruoveden eteläosat sekä Juupajoki, ovat osittain valta-
kunnallisen kasvukeskuksen säteilyvaikutuksen piirissä. Suurimmalla osalla PoKo ry:n alueesta 
niin elinkeinoelämän kuin vapaa-ajankin palvelukysyntä kohdistuu kuitenkin pienempiin keskuk-
siin. Maantieteellinen asema korostaa alueen oman tarjonnan merkitystä ihmisten arjen sujuvuu-
delle. Vaikka keskusseudut ovat päivittäisasioinnin kannalta arvioiden etäällä, niin toisaalta alue 
on verrattain lähellä suuria kaupunkeja. Sijainnissa voidaan nähdä yhtälailla vahvuuksia ja heik-
kouksia. 

Yhteiskunnan rakennemuutos on näkynyt ja näkyy voimakkaasti PoKo ry:n toimialueella. Teollis-
ten työpaikkojen poistuma on ollut kuluneella ohjelmakaudella merkittävää. Alueelta on lopetettu 
suurten valtakunnan tason toimijoiden jalostusyksiköitä ja alueella jatkavat teollisuustoimijat 
ovat vähentäneet työvoimaansa. Työllisyystilanteeseen tulee vaikuttamaan negatiivisesti mm. 
valtion toimesta lakkautetut kaksi varuskuntaa alueen välittömästä läheisyydestä. 

Vallitseva kehitys korostaa uusien työllistymismahdollisuuksien löytämisen tärkeyttä. Tässä kehi-
tyksessä Leader-toiminnalla on alueella oma tehtävänsä ja välineistönsä. Uuden yritystoiminnan 
käynnistäminen ja olemassa olevien pienten yritysten kehittämistoimenpiteiden tukeminen on 
PoKo ry:n toiminnassa keskeistä. Elinkeinojen kehittämisessä PoKo ry on osa alueellista yhteis-
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työtä, jossa muina toimijoina ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat mm. kehitysyhtiöt, tuotta-
ja- ja yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset sekä elinkeinotoimintaan vaikuttavat viranomaistahot. 

PoKo ry:n alueen kehittäminen ei kuitenkaan ole pelkästään elinkeinopolitiikkaa. Osa alueen hy-
vinvoinnista rakentuu ihmisten tuottamasta kulttuurista, asumisesta ja ympäristöstä. Ihmisten 
voimavarat, yhteisöllisyys ja osallistuminen luovat mahdollisuuksia. Paikallisista yhteisöistä kum-
puava voimavara on alueen tulevaisuudelle huomattavan tärkeä. Tämän resurssin saattaminen 
aluetta hyödyttävään toimintaan on Leader-toiminnan ydintä. Nuorten saaminen mukaan kehit-
tämiseen ja sitä kautta sitoutumaan alueeseen on keskeinen tavoite.  

Ikääntyvä väestö on seuraavalla ohjelmakaudella selkeä hanketoiminnan kohderyhmä – sekä toi-
minnan kohteena että aktiivisina toimijoina. Palveluiden, etenkin hoivapalveluiden, kehitystyön 
pilottihankkeet ovat selvästi nähtävissä oleva tarve. Toisaalta työelämästä eläkkeelle siirtyy yhä 
edelleen virkeämpiä ja yhteiskunnallisesti aktiivisesti suuntautuneita ihmisiä, joiden aktiviteetti-
en kehittäminen on suuri haaste. Myös yrittäjyys vaihtoehtona eläköitymiselle on nähtävä mah-
dollisuutena. Vastaavasti nuorten toiminnan aktivoiminen PoKo ry:n alueella on välttämätöntä.  
 
Vaikka alueen lukuina esitetty kehitys on useimmiten ollut negatiivista, vahvuuksina silti pysyy 
mm. keskinäinen huolenpito ja yhteishenki, vahva paikallisidentiteetti, mukautuva toimintakult-
tuuri, innovatiivinen taloudellinen toimeliaisuus ja oman alueen mahdollisuuksien hyödyntämi-
nen. Leader-toiminta on lunastanut paikkansa maaseudun kehittämisessä ja osoittanut joustavuu-
tensa maailman muutoksiin. Alueen Leader-toiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 
ja uhkia on arvioitu taulukossa 2 ja aluetta yleisesti taulukossa 3.   

 

TAULUKKO 2. PoKo ry:n Leader-toiminnan SWOT -analyysi. 
 

VAHVUUDET 
 

 Vahva paikallistuntemus 
 Hallituksen kolmikanta 
 Mukautuvaisuus 
 Henkilökohtainen palvelu 
 Hanke- ja Leader-toiminnan kokemus 
 Taloudelliset resurssit paikalliseen ke-

hittämiseen 
 Hyvät kunta- ja ELY-suhteet 
 Kansainväliset suhteet 

HEIKKOUDET 
 

 Määrämuotoiset ja hallinnon lähtökoh-
dista luodut toiminnan puitteet 

 Moniportainen päätöksenteko 
 Pienen organisaation rajallisuus 
 Erityisosaamisen rajallisuus ja puutteet 

 

MAHDOLLISUUDET 
 

 Monipuolinen, osaava hallitus 
 Osuuspankkiyhteistyö 
 Rakennemuutoksen aiheuttamat tarpeet 
 Yhteistyön ja uusien rakenteiden syn-

nyttäminen 
 Kansantajuinen viestintä 
 Kansainvälisyyden kanava 

 

UHAT 
 

 PoKo ry:n ja hallinnon erilaisten tulkin-
tojen realisoimat riskit 

 Hiljaisen tiedon äkillinen poistuminen 
 Leader-periaatteiden hämärtyminen 
 Hallinnollisten puitteiden muodostumi-

nen niin vaikeiksi, että kehittämistyö ei 
ole toimijoille järkevää ja kannattavaa  
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TAULUKKO 3. PoKo ry:n toimialueen SWOT-analyysi. 
 

VAHVUUDET 
 

 Tavoitettavuus – isot kaupungit lähellä 
 Monipuolinen elinkeinorakenne 
 Erilaiset ja aktiiviset kylät 
 Aktiivinen ja monipuolinen yhdistys-

toiminta 
 Konkreettinen kansainvälisyys 
 Maa- ja metsätalous 
 Vesistöt ja luonto 
 Paikalliset kotimaisessa omistuksessa 

olevat yritykset 
 Yhteisöllisyys (naapuriapu, kylätoimin-

ta, talkoot) 
 Alueen oppilaitokset 
 Vahva kulttuuritarjonta  

 

HEIKKOUDET 
 

 Muuttotappio alueelta 
 Nuorten hakeutuminen kasvukeskuk-

siin 
 Kasvukeskusvaikutus puuttuu 
 Haja-asutuksen ja maankäytön rajoit-

teet 
 Elinkeinotoiminnan rajoittaminen lain-

säädännöllä 
 Teollisuudesta vähenevät työpaikat 
 Hallinnon jäykkyys ja moniportaisuus 
 Palvelujen karkaaminen kauemmas 
 Päätöksenteon siirtyminen kauemmas 
 Pääoman puute 
 Sijainti sivussa päätieverkostosta 

 
MAHDOLLISUUDET 

 
 Biotalous ja hajautettu energiantuotan-

to 
 Elintarviketuotanto 
 Kansainvälistyminen 
 Läheisyyden ekonomian hyödyt 
 Lähipalvelut (liikkuvat palvelut, kylien 

monipalvelupisteet) 
 Väljä asuminen 
 Yhdistykset palveluntuottajina 
 Aktiiviset ikäihmiset 
 Maankäytön luomat mahdollisuudet  
 Juupajoen liittyminen Leader-ryhmään 

 

UHAT 
 

 Tuotantotoiminnan kannattamatto-
muus 

 Tyhjenevä asuntokanta kasvukeskus-
ten ulkopuolella 

 Ikärakenteen raju vinoutuminen 
 Valtion, maakunnan ja kuntien päätök-

senteko 
 Kuntatalouden heikkeneminen edel-

leen 
 Tieverkon rapautuminen 
 Koulutusmahdollisuuksien poistumi-

nen alueelta 
 Aktiivisten yhdistysten ja toimijoiden 

väheneminen 

 

3. Strategian kuvaus ja tavoitteet 
 

Tässä kappaleessa esitetty strategian kuvaus ja tavoitteet kumpuavat siitä näkemyksestä, joka on 
muodostunut Leader-toiminnasta Ylä-Pirkanmaalla. PoKo ry:n tukemat kehittämistoimet ovat 
osaltaan kyenneet vastaamaan aluetta kohdanneen rakennemuutoksen asettamiin haasteisiin 
(mm. vähentyneet teolliset ja julkisen sektorin työpaikat) sekä edesauttamaan yhteisöjen aktivoi-
tumista ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään ja sen palveluista. Ohjelmakaudelta 2007 – 
2013 tehdyn vaikuttavuusselvityksen mukaan Leader-toiminnalla on vaikutettu merkittävästi 
uusien yritysten ja työpaikkojen syntyyn (34 uutta yritystä ja 57 uutta työpaikkaa). Hanketoimin-
nalla tuetaan paitsi aitoa yritystoimintaa ja työllistymistä myös saadaan aikaan mittavaa vastik-
keetonta työtä (talkoot) yhteisen hyvän eteen. Kuluneella kaudella PoKo ry:n kautta toteutetuissa 
Leader-hankkeissa on maksatuksiin hyväksytty jo n. 18 000 tuntia talkoilla tehtyä työtä. Leaderin 
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kautta saatava taloudellinen tuki ja kumppanuus ovat tässä toiminnassa tunnustetusti merkittäviä 
katalysaattoreita ja toiminnan kokonaisvaikutus alueella nähdään hyvin merkittävänä. Leaderin 
alueellinen päätöksenteko ja kansantajuinen viestintä ovat nykyaikana merkittäviä arvoja. Yhtei-
söllinen kehittäminen on ollut PoKo ry:n kulmakivi ja v. 2007 mahdollisiksi tulleisiin yritystukiin 
on kohdistunut voimakasta kysyntää. 
 
PoKo ry:n valitsemat tulevan ohjelmakauden neljä painopistettä; elinkeinot ja yrittäjyys, asumi-
nen ja ympäristö, yhteisöllisyys ja paikallisuus sekä kansainvälisyys, nousevat edeltävien ohjel-
makausien kokemuksista sekä nykytilan analyysista. Aikuiskoulutus ja elinikäisen oppimisen kon-
septi ovat tärkeä ohjelmakauden toimia läpileikkaava teema. Strategian tavoitteena on elämän 
laadun ja elinolojen parantaminen sekä sosiaalisen pääoman lisääminen, mm. yhteisöllisen 
kehittämisen kautta. PoKo ry:n tehtävänä on olla tukemassa ja kehittämässä hankkeita, joiden 
kautta yhä uusia toimijoita saadaan kehitystyöhön mukaan. Rahoitettavat toimet ovat paikallisia 
tai paikallislähtöisiä. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman prioriteeteista PoKo ry 
toteuttaa pääsääntöisesti sen prioriteettia 6 (sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja 
taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla). PoKo ry toteuttaa myös Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman prioriteetteja 1, 3 ja 5. 
 
Elinkeinot ja yrittäjyys  
Yrittäjyys on keskeinen Euroopan ja Suomen maaseudun elinvoimaisena pitämisen kulmakivi. 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on perinteisen maa- ja metsätalou-
den tukemisen lisäksi monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja kannustaa paikallislähtöiseen 
kehittämistyöhön. Aiempi kokemus ja selvitystyö (Puistovirta, 2012) osoittavat, että yrittäjät ar-
vostavat korkealle Leader-toiminnasta saatavaa henkilökohtaista palvelua, jossa neuvontaa teh-
dään yrittäjän näkökulmasta käsin hallinnon vaatimuksiin peilaten. 
 
Leader-toiminnalla tuetaan maaseudun mikroyrityksiä (alle 10 
henkilötyövuotta). Strategian keskeisenä tavoitteena on alueen 
yritystoiminnan vahva kasvu ja monipuolistuminen sekä työpaik-
kojen lisääminen myös muilla kuin perinteisillä maaseudun yritys-
toiminnan aloilla. Maaseudun mahdollisuudet uudelle ja kasvaval-
le yritystoiminnalle piilevät resursseissa ja toisaalta osaamisessa. 
Metsä- ja puutuotealat sekä luontoa hyödyntävä matkailu ovat 
perinteisiä ja luonnollisia toimialoja PoKo ry:n alueella. Suuria 
mahdollisuuksia liittyy myös palvelusektorilla tapahtuvaan muu-
tokseen.  
 
Kilpailukeinot löytyvät erikoistumisesta, laadusta ja palvelusta. Tämä pätee lähes poikkeuksetta 
kaikkiin maaseudulla toimiviin sekä kotimarkkina- että vientiyrityksiin. Tällöin yrityksiltä ja yrit-
täjiltä edellytetään markkinointiosaamista sekä johtamisen hallintaa niin henkilö- kuin strategi-
sella tasolla. Tähän toimintaan hankkeet ovat erinomaista täsmälääkettä. Lisää potkua yrittäjyy-
delle antaa sinänsä jo melko hyvien toimintaedellytysten edelleen parantaminen yrittäjämyöntei-
semmäksi ja yrittäjänuran suosion kasvattaminen nuorten keskuudessa.  
 
Asuminen ja ympäristö 
Maaseudun menestys rakentuu alueelle ankkuroituneiden yhteisöjen, yritysten ja yksittäisten 
ihmisten toimintojen ja erityispiirteiden varaan. Asumisen ja ympäristön eteen tehty suunnitel-
mallinen kehitystyö parantaa viihtyvyyttä ja toimintaympäristöä. Riittävien tietoyhteyksien ra-
kentaminen maaseudulle on perusteltua sekä yritysten toimintaedellytysten että kansalaisten 
palvelutarpeiden tyydyttämisen varmistamiseksi. Tarvitaan hankkeita, joissa uuden teknologian 
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mahdollisuuksia käytetään maaseutualueiden, kylien paikallisen identiteetin ja oman elinvoiman 
vahvistamiseksi.  
Yhteisöllisyys ja paikallisuus 
Leader-metodin erityispiirteet kohdistavat maaseudun paikallista Leader-toimintaa sosiaalisen 
pääoman vahvistamiseen. Yhteisöllisyyden kautta rakennettu korkea sosiaalinen pääoma auttaa 
yhteisöjä ja yrityksiä selviytymään sosiaalisessa ja taloudellisessa kilpailussa paremmin. Erilais-
ten, luovien ihmisten ja ryhmien kyky toimia yhdessä on keskeinen paikkakuntien menestystekijä. 
Leader-toiminnan erityinen haaste on nuorten saaminen mukaan omaehtoiseen kehittämiseen 
sekä sellaisen toiminnan synnyttäminen, joka parantaa alueen kilpailukykyä nuorten asuinympä-
ristönä. 
 
Aluekehittämisen kentässä huomioidaan erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten toimintaympäris-
tössä tapahtuvia muutoksia. Yhteiskunnan kannalta syrjäytymisvaarassa olevia palvelevien hank-
keiden herättäminen on tervetullutta. Kansantaloudellisesti merkittäviä ovat hankkeet, jotka suo-
ranaisesti vaikuttavat asioiden taloudelliseen arvoon, innovatiiviseen yrittäjyyteen ja ihmisten 
fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen.  
 
Yhteisöllisestä tekemisestä syntynyt sosiaalinen pääoma voi olla kylän, kunnan tai seutukunnan 
keskeinen kilpailukyvyn selittäjä. Yhteisöllisyydellä on myös selvä kansainvälinen ulottuvuus. 
Esimerkiksi kylien elinvoimaa ei pidä kehittää vain kylissä, vaan myös omaa kylää laajemmin, jopa 
kansainvälisten kumppanuuksien kautta. 
 
Kansainvälisyys  
PoKo ry on kuluneella kaudella profiloitunut yhdeksi alueen kansainvälisistä toimijoista. PoKo 
ry:n itse toteuttamat kaksi kansainvälistä, monialaista yhteistyötä ja verkostoja kehittänyttä han-
ketta ovat luoneet tulevalle kv-toiminnalle vankan pohjan. Alueen yhteisöt ovat luoneet kestäviä 
kansainvälisiä yhteyksiä näiden hankkeiden avustamana. PoKo ry on ollut avaamassa oppilaitos-
ten kansainvälisiä yhteyksiä, joista on kummunnut mm. Comenius-rahoituksella toteutettuja eril-
lishankkeita. Yritykset ovat ottaneet vastaan kansainvälisiä harjoittelijoita ja oman alueen nuoret 
ovat saaneet mahdollisuuksia käytännön kansainvälistymiseen. PoKo ry:llä on kumppanuussopi-
mukset kahden saksalaisen Leader-ryhmän kanssa sekä ryhmien yhteisesti luoma fin-ger-net –
verkosto (www.fin-ger-net.eu). Ryhmien välilleen luoma luottamussuhde toimii pohjana tulevan 
kauden yhteisille kehittämistoimille. PoKo ry:n tavoitteena on tehdä yhdistyksestä oman alueensa 
kansainvälisyyden kanava sekä yhdistyksille että alueen pienille yrityksille. Kansainvälisessä han-
ketoiminnassa tavoitellaan enenevässä määrin yhteistyökumppanin roolia niin, että varsinaista 
hanketoimintaa toteuttavat muut alueen toimijat PoKon ollessa mukana yhteistyössä asiantunti-
jana ja rahoittajana.    
 
Kansainvälisissä hankkeissa on tärkeää yhdistää 
Leader-toimintamallin positiivinen vaikutus toimi-
joiden yhteistyövalmiuksiin. Kansainvälinen toimin-
ta rakennetaan Leaderin tasolla siten, että suomalai-
sen Leader-ryhmän vastinparina toimii toisen EU-
maan alueellinen Leader-ryhmä. Tiedonvälitys-
kanavana toimivat kansalliset verkostoyksiköt, joi-
den kautta ao. maan Leader-ryhmät ovat keskitetysti 
saavutettavissa.  Järjestely merkitsee käytännössä 
sitä, että hankkeita toteuttavien yhteisöjen ja yritys-
ten tukena ovat Leader-ryhmien ja kansallisten ver-
kostoyksiköiden asiantuntemus omasta toimintaympäristöstään. Ryhmät toimivat aktiivisesti 
kansainvälisten kumppanitiedustelujen välittäjinä. Tämän valmiin verkoston olemassaolo oikeut-
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taa vaatimukset sen tehokkaammasta käytöstä seuraavalla ohjelmakaudella. Leaderin poikkeuk-
sellisen laajan verkoston kautta voidaan kansainvälisistä hankkeista painotetusti edellyttää lisä-
arvoa yhteisöjen ja erityisesti nuorten toiminnan kansainvälistymiseen.  

TAULUKKO 4. Ohjelmakaudelle 2014–2020 suunnitellut painopisteet, tulosmittarit ja toimintalin-
jan tavoiteltu prosenttiosuus rahoituskehyksestä. 
 

    

1. Elinkeinot ja yrittäjyys (40 %)  

Toimenpiteinä toteutetaan investointi- ja kehittämishankkeita, jotka saavat aikaan uutta 
yrittäjyyttä ja luovat työpaikkoja alueelle ja monipuolistavat elinkeinorakennetta. Erityi-
sesti nuorten yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hankkeet ovat toivottuja.  
 indikaattorit ja tavoitteet yhteensä, naiset, nuoret 

  työpaikkojen määrä, uudet/säilytetyt 50/50          20/20   10/10 

  uudet yritykset 30                  10          10 

  uudet sivuelinkeinot 15                

  uudet tuotteet ja palvelut 25               

  yrityskontaktit (yritysten määrä) 150 

  oppilaitosten kanssa toteutetut toimet 5 

2. Asuminen ja ympäristö (25 %)  

Toimenpiteinä toteutetaan pienimuotoisia investointi- ja kehittämishankkeita, jotka pa-
rantavat alueen infrastruktuuria, asumista tai muuta ympäristöä.  
 indikaattorit ja tavoitteet yhteensä, naiset, nuoret 

  valmistuneet suunnitelmat/selvitykset 10 

  kunnostetut/uudet lähiliikuntakohteet/reitistöt 10 

  kunnostetut maisemakohteet 10 

  kunnostetut/uudet rakennukset   10 

  talkootyöhön osallistuneiden henkilöiden määrä 500             200           100 

  osallistuvien kylien ja yhteisöjen määrä 40 

  osallistuvien henkilöiden määrä, nuoret  700             350           100 

3. Yhteisöllisyys ja paikallisuus (25 %)  

Toimenpiteinä toteutetaan kylä- ym. paikallistason toimijoiden investointi- ja kehittämis-
hankkeita, joilla on merkitystä paikallistalouteen, yhteisöllisyyteen, kulttuuri- ja/tai va-
paa-ajan toimintoihin.   

 indikaattorit ja tavoitteet yhteensä, naiset, nuoret 

  kylä- ym. paikallistason kehittämistoimet, nuoret 50                                  10 

  oppilaitosten kanssa toteutetut toimet 5 

4. Kansainvälisyys (10 %)  

Toimenpiteinä toteutetaan hankkeita, joilla lisätään alueen toimijoiden kansainvälisten 
verkostojen luomista sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtamista.  

 indikaattorit ja tavoitteet yhteensä, naiset, nuoret 

  vierailujen/opintomatkojen määrä, osallistuneiden määrä, 
nuoret 

15/200       100         40 

  lanseeratut uudet yhteistyömuodot (esim. oppilasvaihto, kir- 5 
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jeenvaihto tms. pysyviksi tarkoitetut kv-toimintamuodot)  

  alkaneet uudet yritysyhteistyömuodot (esim. markkinointi-
verkostot) 

5 
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4. Navigaattori-kehittämisstrategian valmisteluprosessi 
 

Strategian lähtökohta on säilyttää PoKo ry:n koko toimialue asuttuna ja aktiivisena. Elinkeinolli-
sesti tuetaan maaseutuammattien kehitystä. Palveluissa ja muussa yritystoiminnassa haetaan uu-
sia maaseudulle soveltuvia toiminnan muotoja. Toiminta-alueen näkökulmasta liikenteen ja tieto-
liikenteen infrakysymykset ovat tärkeitä. Energiaomavaraisuuden kehittämisessä maaseudulla on 
vahva rooli. Tärkeää on myös paikallisten lähipalvelujen turvaaminen ja uusien toimintamuotojen 
kehittäminen.  
 
Yhteisöllisyys ja paikallisuus ovat arvoja, joihin PoKo ry:n toiminta nojaa ja sen vuoksi ne ovat 
keskeisellä sijalla Navigaattori-kehittämisstrategiassa. Elinikäinen oppiminen ja kansainvälisty-
minen ovat suuria mahdollisuuksia, joissa Leader-ryhmä on jo tähän mennessä tehnyt menestyk-
sellistä työtä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Käytännössä hanketoiminnan suurimpia 
esteitä on ollut se, että etenkään yhdistystoimijoilla ei ole useinkaan riittäviä taloudellisia resurs-
seja hankkeiden läpi viemiseen. PoKo:n toiminta-alueella kunnat ovat usein myöntäneet Leader-
ryhmän kautta haettaville yhdistysten hankkeille korottoman lainan (välirahoituksen), jonka tur-
vin pienetkin yhdistykset ovat pystyneet toteuttamaan investointi- ja kehittämishankkeitaan.  
 
Yhteistyötahoista kunnat ovat edelleen tärkeässä roolissa, mutta tulevalla ohjelmakaudella PoKo 
ry on linjannut, että alueen kehittämistyötä toteutetaan entistä tiiviimmin alueen oppilaitosten 
kanssa. Elinikäisen oppimisen teema on tärkeä toimintatapa myös Leader-toiminnassa.  
 
Kehittämisstrategia on valmisteltu avoimesti ja laajasti noudattaen alhaalta ylöspäin -periaatetta. 
Kuluvan ohjelmakauden palautetta on kyselty alueen toimijoilta viiden erilaisen kyselyn ja haas-
tattelun avulla; yrityksille suunnattu kyselytutkimus, avoin nettikysely kansalaisille ja Leader-
ryhmän hallitukselle sekä kuntapäättäjien ja hanketoimijoiden haastattelut. Saadun palautteen 
mukaan kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että PoKo ry:n kautta saatavan Leader-rahoituksen mer-
kitys on kiistatonta. Suurin vaikutus on ollut kylien elinmahdollisuuksien parantumisessa ja lähi-
palveluiden säilymisessä. Alueen kunnat panostavat mielellään PoKo ry:n kehittämistoimintaan ja 
kokevat toiminnan vaikutuksen olevan merkittävää. Alueen vetovoimaisuuden ja kulttuurisen 
aktiivisuuden lisääntymisessä sekä pienten yritysten mahdollisuuksissa liiketoiminnan kehittämi-
seen on PoKo ry:n toiminnalla nähty olleen suuri vaikutus. PoKo ry:n toiminta koetaan avoimena 
ja sen rooli nähdään alueellisen kehittämisen suuntaajana ja visioijana. Luottamuspääoma alueen 
ja PoKo ry:n välillä on suurta. Yrityskentän 
antaman palautteen PoKo ry:n palvelu koe-
taan erityisen arvokkaaksi, koska 
varsinkin pienyrittäjät kokevat ole-
vansa julkisten neuvontapalvelui-
den väliinputoajia (TAMK, Leader-
toiminnan vaikutukset PoKo ry:n 
toimialueella 2007 - 2013).  
 

Yhteiset strategiapäivät Keski-
Suomen ryhmien kanssa järjestettiin 
elo-syyskuun 2012 vaihteessa Muura- men Riihi-
vuoressa, jossa ensimmäinen päivä pyhitettiin työntekijöiden työs-
kentelylle ja aivoriihelle. Toisen päivän ”pajaan” pääsivät osallistu-
maan työntekijöiden lisäksi myös ryhmien hallitukset.  
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Yrittäjille suunnatussa kyselytutkimuksessa (Puistovirta, 2012) selvitettiin, miten yrittäjät saavat 
tiedon Leader-rahoituksesta, onko tieto yrittäjille selkeää ja mitä mahdollisia ongelmakohtia ra-
hoitusprosessissa on. Lisäksi tiedusteltiin yrittäjien mielipiteitä Leader-ryhmien nykyisestä palve-
lusta ja kartoitettiin rahoituksen vaikutuksia yrityksissä sekä toiveita koskien tulevaisuuden Lea-
der-toimintaa. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä Keski-Suomen neljän Leader-ryhmän (Jyväs-
Riihi ry, Maaseutukehitys ry, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry ja Vesuri-ryhmä ry) sekä 
PoKo ry:n kanssa. Haastateltavaksi valittiin n. 30 % kunkin Leader-ryhmän yritysrahoitusta saa-
neista yrityksistä. Kyselyssä oli mukana kaikkiaan 77 yritystä. Näistä yhteensä kyselyyn vastasi 70 
yritystä, joten vastausprosentiksi muodostui 91. Yrityksistä 20 oli PoKon alueelta. PoKo ry arpoi 
kyselyyn osallistuneet yritykset tukea saaneiden joukosta.  
 
Yhteistyössä Keski-Suomen Leader-ryhmien kanssa laadittiin avoin nettikysely kaikille alueen 
toimijoille. Kysely avattiin kesäkuun 2012 loppupuolella ja vastausaikaa oli aina elokuun loppuun 
saakka. Linkkejä nettikyselyyn lähetettiin laajana sähköpostijakeluna hanketoimijoille, hallituksen 
jäsenille, yhdistyksille, yrityksille, kunnille, virkamiehille ja maaseudun asukkaille. Lisäksi linkkiin 
oli yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla. 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun työnä toteutettiin PoKo ry:n Leader-toiminnan arviointi- ja 
vaikuttavuustutkimus maalis-toukokuussa 2013. Tutkimuksessa hyödynnettiin pääosin olemassa 
olevaa tilasto- ja kyselymateriaalia, minkä lisäksi suoritettiin kunta- ja hanketoimijoiden teema-
haastattelut (24 kpl). Leader-toiminnan tuntemusta ja –näkökulmaa on vahvistanut tutkimus-
ryhmän vetäjän, korkeakouluasiamies Otto Huttusen, rooli PoKo ry:n istuvana hallituksen pu-
heenjohtajana.  
 
PoKo ry:n strategiaa on esitelty ja tietoa kerätty seuraavissa tapahtumissa:  
 
9.8.2012 Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Mänttä-Vilppula 
30.8.2012 Strategian suunnittelupäivä, PoKo ry ja Keski-Suomen Leader-ryhmät, työntekijöi-

den oma päivä, Muurame 
1.9.2012 Strategian suunnittelupäivä, PoKo ry:n hallitus, työntekijät ja Keski-Suomen Leader-

ryhmät, Muurame 
7.9.2012 Pirkanmaan maaseutustrategian suunnitteluseminaari, Tampere 
11.9.2012 Paikalliset ratkaisut harvaan asutulla maaseudulla – seminaari, Tampere 
17.10.2012 Maaseudun Innovaatiot – tilaisuus, Pirkanmaan Liitto, Tampere 
vko 46-48* Kierrokset toimialueen 4H-nuorten parissa (Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat) 
30.11.2012 Pirkanmaan Maaseutufoorumi, Tampere 
10.1.2013 Maaseutuyrittäjä-ilta, Virrat Marttinen 
20.2.2013 Juupajoen kuntatapaaminen; toiminnan ja uuden stra-

tegialuonnoksen esittely 
11.4.2013 Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Mänttä-Vilppula 
26.4.2013 Pirkanmaan Maaseutufoorumi, Tampere 
20.5.2013 Strategioiden yhteensovitusta Pirkanmaan Liitossa, 

Leader-ryhmät + ELY + Liitto, Tampere 
10.6.2013 Strategian esittely alueen elinkeinotoimijoiden kokouk-

sessa, Mänttä 
8.6.2013 Kyläraitti–tapahtuma, Leader esillä koko päivän, Tam-

pere Hämeenpuisto 
3.7.2013 Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kuntatapaamiset; toi-

minnan ja uuden strategialuonnoksen esittely 
9.10.2013 Virtain kuntatapaaminen; toiminnan ja uuden strate-

gialuonnoksen esittely 
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10.10.2013  Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Mänttä-Vilppula 
15.10.2013 Paikallisen kehittämisen ohjelman työpajapäivä, Tampere 
27.10.2013 Kylän ja kunnan uusi yhteistyö – tilaisuus, Ruovesi 
14.11.2013 Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Mänttä-Vilppula 
15.11.2013 Strategista suunnittelua yhteistyömuodoista Vesuri-ryhmä ry:n kanssa, Mänttä 
26.11.2013 Toiminnan kehittämispalaverit yhteistyön kehittämisestä alueen Osuuspankkien 

kanssa, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat 
13.12.2013 Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Mänttä-Vilppula 
23.1.2014 TAMK;n Virtain toimipisteen neuvottelukunta, Virrat 
5.2.2014 Juupajoen kuntatapaaminen; toiminnan ja uuden strategialuonnoksen esittely 
10.4.2014 Virroilla osataan! –alueellisen kehittämisen työpaja, Virrat 
16.4.2014 Mänttä-Vilppulassa osataan! –alueellisen kehittämisen työpaja, Mänttä-Vilppula 
23.4.2014 Mänttä-Vilppulan maaseudun kehittäminen –tilaisuus (MTK), Mänttä-Vilppula 
5.5.2014 Liikuntajärjestöjen kehittämisilta, Ruovesi 
21.5.2014 Yrittäjien aamukahvitilaisuus, Juupajoki 
7.6.2014 Kyläraitti–tapahtuma, Leader esillä koko päivän, Tampere Hämeenpuisto 
 
Yllä mainituissa tilaisuuksissa (pl. Kyläraitti-tapahtumat) on PoKo ry:n keräämän tiedon mukaan 
yhteensä 520 henkilöä ollut osallisena strategian valmistelussa. Lukuisissa em. tilaisuuksissa on 
osallistujina ollut myös PoKo ry:n hallituksen jäseniä. PoKo ry: hallituksen kokouksissa strategiaa 
on valmisteltu ja käsitelty: 16.8.2012, 13.9.2012, 10.10.2012, 
10.12.2012, 12.2.2013, 14.3.2013, 17.4.2013, 14.5.2013, 
18.12.2013, yhteensä yhdeksässä kokouksessa. Strategia hyväk-
syttiin lopullisesti hallituksen kokouksessa 28.5.2014. 
 
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kartoitettiin yhteistyössä 
toimi  alueen 4H-yhdistysten kanssa marraskuussa 2012 niin, että 
nuoret pääsivät miettimään ja kertomaan omia toiveitaan 
elinympäristönsä parantamiseksi. Nuorten toiveet koostettiin 
PoKo ry:ssä ja taltioitiin edustamaan alueen nuorten ajatuksia. 
Nuorten tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 15 kpl ja niihin osal-
listui kaikkiaan 186 (6-17-vuotiasta nuorta).  
 

5. Toimintasuunnitelma 
 

PoKo ry on paikallinen Leader-ryhmä, joka toteuttaa Euroopan Unionin maaseutuohjelmaa, Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Pirkanmaan maakunnan maaseutuohjelmaa. 
Pirkanmaan ELY-keskus suorittaa PoKo ry:n hallituksen puoltamien hankkeiden laillisuusharkin-
nan sekä toimii päätöksentekijänä viranomaisroolissa niin hanke- kuin maksamiskäsittelyssä. 
PoKo ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen työnjaosta ja yhteistyöstä hankkeiden ja yritystukien 
rahoituksessa on sovittu erillisellä yhteistyösopimuksella (LIITE 1). 

PoKo ry keskittyy paikallisyhteisöjen ja pienten yritysten hankkeisiin. Aluekehittämisen viiteke-
hyksessä PoKo ry edustaa lähimpänä ihmistä olevaa organisaatioyksikköä. Asemansa ansiosta 
PoKo ry on vakiintunut alueellaan tutuksi, tasaveroiseksi ja avoimeksi aluekehittämisen kump-
paniksi. Leader-ryhmän roolia selventää ihmisten ja yhteisöjen käytännön tarpeista nouseva 
suunnittelu, jota tehdään keskustelevasti monien toimijoiden kanssa. PoKo ry:n osaaminen koros-
tuu sellaisessa paikallisessa kehittämisessä, jota muut toimijatahot eivät jostain syystä ole tai voi 
olla toteuttamassa.  
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Tiedotus ja viestintä 
Ajantasainen ja avoin viestintä on väestön aktivoimisen lähtökohta. PoKo ry on alueella melko 
hyvin tunnettu, mutta parantamisen varaa löytyy. On tärkeää informoida alueen asukkaita ja toi-
mijoita rahoitusmahdollisuuksista ja samalla innostaa heitä oman alueensa kehittämiseen. Haas-
teena tulee olemaan alueen nuorten tavoittaminen. Tiedottaminen hallituksen jäsenten, yhdistyk-
sen jäsenten sekä henkilöstön sisällä edesauttaa yhteistä toimintaa ja työskentelyä. Sisäistä tiedo-
tusta hoidetaan perinteisten sähköpostien, tekstiviestien, puheluiden ja henkilökohtaisten kontak-
tien lisäksi myös intranetin avulla. Ulkoisen tiedottamisen helpottamiseksi Pirkanmaan Leader-
ryhmät ja ELY-keskus, sekä Pirkan Kylät ry miettivät yhteistä tiedottamiseen painottuvaa hanket-
ta heti ohjelmakauden alussa.  

Tiedottamisessa on tähän asti käytetty välineinä pirkanmaalaisten Leader-ryhmien ja Pirkan Kylät 
ry:n yhteistä KYLÄKAPULA-lehteä, ryhmän omaa Internet-sivustoa, jäsentiedotteita ja sosiaalista 
mediaa (facebook).  

Viestinnän kokonaisuutta on käsitelty viestintäsuunnitelmassa (LIITE 2).  Erilaisiin tilaisuuksiin 
osallistutaan aktiivisesti ja viedään sitä kautta tietoa eteenpäin.  Paikallisia lehtiä ja oppilaitoksen 
paikallista tv-kanavaa hyödynnetään mm. hankkeita käsittelevien juttujen esille tuomisessa.  

Ohjelmakauden alkaessa on edessä jälleen sopiminen alueen 
kehittäjätahojen yhteistyön muodoista, toimintamenettelyis-
tä ja vastuualueista. Neuvottelukierroksen järjestäminen 
esimerkiksi PoKo ry:n ja yrityskehittäjien yhteisaloitteesta 
on tavoitteena. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukais-
ta laatia yhteisesti tiedotussuunnitelma, jonka mukaan koko 
tukipalvelujen kenttä voi johdonmukaisesti lähestyä asiak-
kaita.  
 
PoKo ry:n tiedottamisessa tullaan noudattamaan Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman tiedotusohjeita. 
Suomen Leader-työlle on luotu yhtenäinen ilme, joka tiivis-
tyy vihreään Leader-viiriin. Jokaisella ryhmällä on oma siitä joh-
dettu brändilogonsa, jota tullaan käyttämään viestinnässä ja tie-
dottamisessa. Tärkein tiedotuskanava on edelleen 
www.pokory.fi – sivusto. Sivujen rakenne, linkitys ja sisältö tar-
kistetaan ohjelmakauden vaihtuessa. Internetin kautta tapah-
tuvassa viestinnässä pyritään interaktiivisuuteen (esim. pa-
lautteiden anto, kysymyspalsta, kilpailut, äänestykset). Yhdis-
tykselle laaditaan sosiaalisen median käyttöstrategia esimerkiksi 
TAMKin opinnäytetyönä PoKon perustaman OP-opinnäytepörssin kautta. 
Sisäinen tiedottaminen keskitetään sähköiseen muotoon.  
 
Aktivointi 
Uutena aktivoinnin muotona perustetaan yhdistystoimijoita varten hankeideapankki PoKo ry:n 
kotisivuille. ’Kansalaisten kanavan’ tarkoituksena on muodostaa kaikkien nähtävissä oleva fooru-
mi alueelta nousseista kehittämistarpeista. Palvelu toimii linkittämällä toimijoita ja ketjuttamalla 
ajatuksia. Tärkeää on myös neutraalissa ympäristössä tapahtuva positiivinen työntö toimijalta 
toiselle. Hankeideapankki on erinomainen lisäväline kun mietitään, miten hanketoiminta edelleen 
voi edistää talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi asumisviihtyvyyden, kulttuuriperinteen 
vaalimisen ja kylätapahtumien toteuttamiseksi. Ohjelmakauden aikana aktiivisuutta seurataan ja 
aktivointitoimia kohdennetaan tehostetusti sellaisille alueille, jossa toiminta ei ole käynnistynyt 
toivotulla tavalla tai osoittaa hiljentymisen merkkejä.  

http://www.pokory.fi/


 

 

 
POKO 

Kauppakatu 23  

35800 MÄNTTÄ 

www.pokory.fi 

p. (03) 4740 050 

f. (03)  4740 052 

toimisto@pokory.fi  
 

 

17 

Yhteistyö 
PoKo ry on osa paikallisen kehittämisen verkostoa, johon kuuluvat kuntien järjestämät yritystoi-
minnan tukipalvelut, Pirkanmaan TE-toimiston alueelliset palvelupisteet, muut yhdistysmuotoiset 
neuvonta- ja kehittämispalveluita antavat toimijat (mm. ProAgria Pirkanmaa, MTK:n paikallisyh-
distykset ja Metsänhoitoyhdistykset) sekä oppilaitokset (mm. TAMK, Tredu, SASKY). PoKo ry on 
mukana alueellisessa Yritys-Suomi –konseptissa sekä maakuntakorkeakoulutoiminnan ohjaus-
ryhmissä. Toimintavuosien aikana PoKo ry on luonut monia tärkeitä keskustelu- ja yhteistyötapo-
ja alueella toimivien kylä- ja pienaluetoimijoiden kanssa. Maaseudun mikroyritysten rahoittami-
sen lisäksi näille tarjottavat mahdollinen myytävä hanketoimintaan liittyvä palvelutoiminta sopii 
kehitysyhtiöiden ja TE-toimistojen tarjoaman palvelun rinnalle hyvin. Palvelut ovat uusia ja täy-
dentäviä, ei kilpailevia. 
 
Leader-ryhmien välille on kehittynyt monipuolista yhteistyötä. Maakuntatason yhteistyö on sään-
nöllistä maakunnallisen kylien yhteenliittymän Pirkan Kylät ry:n kanssa, jonka palkkalistoilla on 
toiminut Pirkanmaan kyläasiamies. Pirkanmaalla yhteistyön konkreettisia muotoja ovat olleet 
Leader-ryhmien ja Pirkan Kylät ry:n yhteinen Kyläkapula-lehti. Valtakunnan tasolla kylä- ja Lea-
der-toimintaa edistää Suomen Kylätoiminta ry (SYTY ry). 
 Leader-ryhmät otetaan huomioon Pirkanmaan maakuntaliiton suunnittelu- ja kehittämistyössä. 
Ryhmiä on kuultu mm. maakuntakaavan, maakuntastrategian, maakunnan ympäristöohjelman ja 
kulttuuriohjelman laadinnassa. PoKo ry:n strategiassaan ajamat maaseudulla tapahtuvan yritys-
toiminnan edistämisen, toimintaympäristön kehittämisen sekä paikalliskulttuurin vahvistamisen 
teemat tukevat ja täydentävät paikallisesti maakunnallisesti tehtävää suunnittelua. Pirkanmaan 
Liiton edustajat ja Leader-ryhmät tapaavat toisiaan yhteisissä palavereissa muutaman kerran 
vuodessa. Pirkanmaan maakuntastrategian valmistelua ja Leader-ryhmien strategioita on sovitet-
tu yhteen osapuolten välisissä valmistelutilaisuuksissa. Maakuntastrategian toimenpideosioon on 
sovittu kirjattavaksi Leader-ryhmille toteutusvastuuta.  
 
Hallituksen ja toimihenkilöiden hyvä yhteistyö vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan Leader-
ryhmästä. PoKo ry:n toiminnassa on ollut leimaa-antavaa kuntapolitiikan puuttuminen hallitus-
työstä ja siitä on syytä pitää kiinni myös jatkossa. Kuntien yhteyshenkilöihin ja ELY-keskuksen 
viranomaisiin on jo muodostunut säännöllisen henkilökohtaisen yhteydenpidon traditio. Toimin-
nassa on edelleen tärkeää osallistua kuntien ja muiden aluekehittäjien järjestämiin tilaisuuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. Tässä asiassa korostuu hallituksen jäsenten rooli aktiivisena osallis-
tumisena. 
 
PoKo ry:n alueella toimivia yhdistyksiä kutsutaan toimimaan aktiivisesti Leader-ryhmän työhön, 
erityisesti kansainvälistymiskysymyksiä pidetään esillä. Aktivointitoimenpiteitä suunnataan pai-
nottaen niitä alueita, joilla hanketoiminta on ollut vähiten aktiivista. Käy Kylässä –hankkeen aika-
na aloitettuja kyläkierroksia kannattaa jatkaa alueen sisäisenä toimintamuotona. Erityisinä koh-
deryhminä voivat olla nuoret, maahanmuuttajat ja ikääntynyt väestö. Nuorten aktivoimiseksi yh-
teistyötä kuntien nuoriso- ja liikuntatoimen viranomaisten sekä alueen nuoriso- ja liikuntajärjes-
töjen kanssa painotetaan. Tiedotusta suunnataan eri kouluasteille. Leader-toiminnan onnistunee-
na esimerkkinä voidaan käyttää Virtain yläkoulun ja Kirchbergin koulun oppilaiden Comenius–
projektia, jonka alkuidea syntyi Saksassa järjestetyssä PoKo ry:n kv-hankkeen workshopissa.  
 
Oppilaitosyhteistyö TAMKin kanssa avaa mahdollisuuden tiedotustoimintaan myös paikallisen 
kaapelikanavan kanssa. VäriTV-kaapelikanavan ohjelmasisältö tuotetaan TAMKin Virtain toimi-
pisteen opiskelijoiden MediataideM–osuuskunnan kautta. Ohjelmakauden alkaessa selvitetään 
PoKo ry:n mahdollisuudet yhteistyöhän, sillä aluekanavan kannalta juttuaiheet alueellisista hank-
keista ovat mielenkiintoista materiaalia.  
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Yhteistoiminta muiden Leader-ryhmien kanssa on tärkeää kansalaisten aktivoinnissa. Malliksi käy 
hyvä yhteistyö Vesuri-ryhmä ry:n kanssa, mikä on luonut pohjaa erinomaiselle maakuntarajat 
ylittävälle toiminnalle. Vesuri-ryhmä ry:n kanssa toteutetaan mahdollisten yhteishankkeiden ide-
ointi uuden ohjelmakauden alkaessa. Aikaisemmasta toiminnasta saatujen kokemusten perusteel-
la Leader-ryhmien yhteiset tiedotushankkeet ovat tehokkaita tapoja järjestää Leader-toiminnan 
sisällöstä kertovaa tiedotusta. Kyläkapula-lehden kaltaisen julkaisun tuottaminen palvelee PoKo 
ry:n tiedotusta hyvin ja samankaltaista toimintaa on syytä jatkaa tulevalla ohjelmakaudella. Tiedo-
tusta voidaan toteuttaa myös useiden ryhmien yhteisellä tiedotushankkeella.  

PoKo ry:n toimialueen väestön koulutustaso on maakunnan tasoa alhaisempi. Perusasteen jälkei-
sen tutkinnon on suorittanut 60 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Alueella toimii useita koulu-
tusta antavia oppilaitoksia (TAMK, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja SASKY) sekä va-
paan sivistystyön toimijoita. Maaseudun koulutustarpeita leimaa hajautuminen, joka johtaa usein 
siihen, ettei esimerkiksi yhtä tai kahta oppijaa, yritys- tai yhteisötoimijaa varten ole saatavissa 
koulutusta. Näin ollen myös maaseudun tarjoamat ainutkertaiset oppimisympäristöt jäävät usein 
hyödyntämättä alueellisten koulutusten muotoutuessa yhä yleispätevämmiksi ja oppilaitosten 
toiminnan suuntautuessa keskuskaupunkeihin.  
 
Muu kehittämistoiminta: 

PoKo ry:n kehittämisstrategiassa on läpileikkaavana tee-
mana elinikäinen oppiminen. Leader-toiminnan näkökul-
masta tämä tarkoittaa, että PoKo ry etsii aktiivisesti alueel-
laan osaamistarpeita ja käyttää hyödyksi oppilaitos-
kumppaniverkostoaan. Toiminnan työkaluina voivat 
olla erilaiset projektimuotoiset työpajat, kurssit tai 
tilaustehtävät, joissa yritykset tai yhteisöt saavat 
tarvitsemaansa apua eri oppilaitosten opiskelija- tai 
asiantuntijaryhmiltä. PoKo ry:n perustama OP-
opinnäytepörssi on ensimmäinen askel tähän suuntaan. Toiminnalla jatketaan ja laajennetaan 
opinnäytepörssin hyviä käytäntöjä. Osuuspankkiyhteistyön hyvien kokemusten pohjalta PoKo ry 
pyrkii aktiivisesti löytämään kokonaan omia, pienimuotoisia kehittämisvälineitä OP-
opinnäytepörssin tyyliin. Tällaista pieniä kehittämistoimia tukevaa toimintaa, ”Mini-Leaderia”, on 
tarkoitus suunnata etenkin nuorisolle. Välineistöä kehitetään ja toimintaa täsmennetään ohjelma-
kauden alkaessa riippuen yhteistyötahojen kanssa käytävien neuvotteluiden tuloksista. 

 
Hankkeiden valinta- ja rahoituskriteerit 
Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden valinnassa PoKo ry tulee noudattamaan kuluneella 
kaudella hyväksi havaittuja menettelyjä. Valmistelusta vastaavat toimihenkilöt, hankeryhmä kes-
kustelee ja nostaa hallituksen päätöksentekoon esille ratkaisun kannalta keskeiset seikat. Hanke-
tukia myönnettäessä hakijalta edellytetään paitsi kuvausta hankkeelta odotettavista hyödyistä 
myös suunnitelmaa avoimuuden ja tiedottamisen toteuttamisesta. Yhteisöllisten hankkeiden vai-
kutus paikallistalouteen, ihmisten elämänlaatuun ja ympäristöön ovat keskeisiä valintaperusteita. 
Hankkeesta arvioidaan näkymää osallistuvien ihmisten määrästä sekä hankkeella mahdollisesti 
tavoiteltavia uusia toimintoja ja palveluita. 
 
Yritysten tukemisessa arvioidaan tuen kohteena olevan kehittämistoimen taloudellista merkitystä 
yritykselle ja sen toiminnalle. Yritystuen saamisen edellytyksenä on yritystoiminnan päätoimi-
suus tai uskottava tavoittelu päätoimisuuteen. Keskeinen arviointi- ja valintakriteeri on tuettavan 
toimenpiteen ja harjoitettavan yritystoiminnan heijastusvaikutus lähiyhteisöön. Valintakriteerinä 
nähdään kehittämistoimen vaikutus yhteistyöhön ja lähiyhteisön palveluihin.  
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Hallituksen tärkeä tehtävä on muodostaa näkemys alan kilpailutilanteesta ja valita tuettavat toi-

met niin, että vapaaseen ja normaaliin yritysten väliseen kilpailuun vaikutetaan mahdollisimman 

vähän. PoKo ry:n määrittämät omat hankkeiden valintakriteerit on esitetty seuraavissa taulukois-

sa 5 ja 6. 

 
TAULUKKO 5. Yhteisöllisten hankkeiden valintakriteerit (hallinnon määrittäminen lakien ja ase-
tusten lisäksi PoKo ry:n puoltamien hankkeiden arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä). 
 

-  

 toimijalla on riittävät resurssit suunniteltuun hankkeeseen ja hanke on realistinen 

 hanke on luonteeltaan avoin ja yleishyödyllinen 

 hankkeesta tiedottaminen on suunniteltu 

 hanke kohdistuu erityisryhmiin (esim. nuoret tai ikääntyneet) 

 hankkeella on vaikutusta paikallistalouteen 

 hanke parantaa ihmisten elämänlaatua ja ympäristöä 

 hankkeella on vaikutus merkittävään määrään ihmisiä 

 syntyy uutta yhteistyötä tai olemassa olevalle yhteistyölle uusia muotoja 

 hankkeesta jää jäljelle konkreettisia asioita 

 hankkeen suunnitellut tulokset ovat mitattavia 

 suunnitelma kv-kumppanista olemassa (kv-hankkeet) 

 kv-toiminnan hyöty on kohdistuttava PoKo-alueelle (kv-hankkeet) 

 kansainvälisyyden tuoma lisäarvo on todennettavissa (kv-hankkeet) 

 
TAULUKKO 6. Yritystukien valintakriteerit (hallinnon määrittäminen lakien ja asetusten lisäksi 
PoKo ry:n puoltamien hankkeiden arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä). 
 

-  

 kannattavan toiminnan edellytykset 

 päätoimisuus tai uskottava suunnitelma päätoimisuuteen 

 toimenpide auttaa lisäämään työllisyyttä 

 toimenpide auttaa luomaan uutta yritystoimintaa 

 luo uusia tuotteita tai palveluita 

 luo uusia yhteistyömuotoja 

 vaikuttaa positiivisesti lähiyhteisöön 

 vastaa paikalliseen palvelutarpeeseen (ei vääristä merkittävästi kilpailua)  

 hanke kohdistuu erityisryhmiin (esim. nuoret tai ikääntyneet) 

 hankkeen suunnitellut tulokset ovat mitattavia 

 

Mainitut kriteerit toimivat hankkeiden arviointiperusteina ja ohjaavat rahoitettavien hankkeiden 
valintaa. PoKo ry:n määrittämien paikallisten kriteereiden lisäksi rahoitettavan hankkeen tai yri-
tystuen on täytettävä lakien ja asetusten sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman asettamat eh-
dot ja edellytykset. PoKo ry:n rahoittamien hankkeiden tai rahoittamatta jättämien hankkeiden 
päätökset perustuvat yllä mainittuihin perusteluihin.  
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6. Hallinto ja seuranta 
 

Pirkanmaan pohjois- ja koillisosaan perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry marras-
kuussa vuonna 1998. Kaikilla alueen toimijoilla on mahdollisuus liittyä PoKo ry:n jäseneksi. Jäse-
nistössä on julkisen hallinnon, yrittäjien, yhteisöjen ja paikallisten ihmisten edustajia ja jäsenmää-
rä on kasvanut tasaisesti. PoKo ry:n jäsenmäärä on 195, joista yksityishenkilöitä 131 ja yhteisöjä 
64. Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyslain mukaan yleinen kokous.  
 
PoKo ry:n toimintaa ohjaa kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus (LIITE 4). Halli-
tuksessa on tasapuolisesti julkisen sektorin edustajia, yhdistysten päättävissä asemissa olevia 
sekä riippumattomia maaseudun asukkaita. Alueellinen tasapaino sekä sukupuolten ja ikäryhmien 
välinen tasa-arvo huomioidaan valintoja tehtäessä. Hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä 9-14 
varsinaisesta jäsenestä. Hallituspaikat jaetaan tasapuolisesti alueen kuntien kesken. Hallituksessa 
voi yhtäjaksoisesti olla korkeintaan kuusi vuotta. Hallitus kokoontuu virallisiin kokouksiin 10–12 
kertaa vuodessa.  
 
PoKo ry:n operatiivinen toiminta perustuu kahden työntekijän vahvuiseen henkilöstöön. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa nykyisen kaltaista toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja -mallia. Yhdistyksen 
henkilöstölle ja hallituksen jäsenille on laadittu erilliset toimenkuvat. Yhdistyksen toiminnassa 
noudatetaan vuonna 2014 valmistunutta laatukäsikirjaa. Yhdistyksen omissa kehittämishankkeis-
sa toimii työntekijöitä tilapäisissä työsuhteissa. Kirjanpito- ja tilitoimistopalvelut hankitaan kilpai-
lutuksen perusteella ammattitaitoiselta kirjanpitotoimistolta. Toiminnalle haetaan tarkoituksen-
mukainen vakuutusturva (esim. Leader-ryhmille räätälöity vastuuvakuutus). 
 
Myös lähimpien Leader-ryhmien (esim. Vesuri-ryhmä ry) kanssa pyritään solmimaan yhteistyö-
sopimuksia tukipalveluista esim. loma- ja sairasloma-aikojen hoidosta ja tekemään muutenkin 
tiivistä yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa ja kv-asioissa.  
 
Navigaattori-kehittämisstrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan moniportaisesti. Käytän-
nön jokapäiväistä seurantaa toteuttavat toimihenkilöt osana työtään. Puheenjohtaja on linkki toi-
mihenkilöiden ja hallituksen välillä ja toimihenkilöiden ja puheenjohtajan tapaamisia toteutetaan 
vähintään kuukausittain. Strategian toteutumista seurataan hallituksessa muutaman kerran vuo-
dessa ja hallitus tekee päätökset mahdollisista toiminnan painopisteen muutoksista. Sisäinen ar-
viointi on jatkuvaa ja kahdensuuntaista akselilla toimihenkilöt - puheenjohtaja – hallitus. 
 
Strategian etenemisen ulkoinen arviointi toteutetaan sidosryhmille suunnattavalla kyselyllä kau-
den loppupuolella. Koko strategian toteutumisesta, tuloksista ja vaikutuksista teetetään ulkopuo-
linen arvio ohjelmakauden lopussa. Aiempien kausien kokemukset ovat osoittaneet ulkopuolisen 
arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä. 
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7. Navigaattori-kehittämisstrategian rahoitussuunnitelma 
 

PoKo ry:n rahoitussuunnitelman perusajatuksena on edellisen ohjelmakauden rahoituksen perus-
tan säilyttäminen. Periaate on mahdollinen, koska toimialueesta lähtevä entinen Kurun kunta 
korvautuu samankokoisella Juupajoen kunnalla. PoKo ry hakee kuuden miljoonan euron rahoi-
tuskehystä. Kuntarahan osuus kehyksestä on 4,5 euroa/asukas/vuosi. Kuntarahoituksesta on jo-
kaisen kunnan kanssa ohjelmakauden kattavat voimassa olevat päätökset (LIITE 5). 
 

TAULUKKO 7. PoKo ry:n rahoituskehys 2014–2020. 
 

 € €/vuosi €/asukas 

PoKo ry:n rahoituskehys 2014–2020 6 000 000   

Toimintarahan osuus (20 % julkisesta) 780 000  111 400  

- josta aktivointityö  624 000 89 100  

            ohjelman hallinnointi  156 000 22 300  

Hankkeet (80 %) 5 220 000   

    

Julkinen rahoitus (65 %) 3 900 000   

- EU ja valtio 80 % 3 120 000   

- kuntien osuus 20 % 780 000 111 400 4,5 

Yksityinen rahoitus (35 %) 2 100 000   

 
Navigaattori-kehittämisstrategian oman rahoituskehyksen lisäksi hankkeita ohjataan rahoitetta-
vaksi muista ohjelmista (monirahastoisuus). Kuluneelle kaudelle asetettu 1 M€:n tavoite muualta 
rahoitettavista hankkeista ylitettiin. Kuluneella kaudella PoKo ry on toiminut yhteistyössä hank-
keissa, joita on toteutettu EU:n eri rahastoista sekä kansallisilla rahoitusvälineillä. PoKo on toimi-
nut myös maakunnan kehittämisrahoituksella toteutetun hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana.  
Alueen toimijoiden kannalta tärkeää on ollut toimijoiden tarpeesta lähtevän, sopivan rahoitusvä-
lineen löytäminen ja hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa auttaminen. PoKo ry tulee tarjoa-
maan tarvelähtöistä apua hanketoimintaan, jota toteutetaan eri EU- ja kansallisten kehittämisoh-
jelmien tarjoamilla rahoitusvälineillä. Tavoite on kasvattaa edellisellä kaudella toteutunutta 1 250 
000 euron muilla rahoitusvälineillä toteutettua hanketoimintaa. 
 
Toimintarahan osuus esitetään olevan 20 % julkisesta rahoituskehyksestä. Toimintarahasta 4/5 
arvioidaan käytettävän aktivointityöhön ja 1/5 ohjelman hallinnointiin. Budjetoitu toimintarahan 
määrä riittää suunnitellun tasoiseen toimintaan, mutta ei mahdollista varautumista vuoden 2020 
jälkeiseen hallinnon hoitamiseen tämän kauden varoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITTEET: 

LIITE 1 POKO RY:N JA PIRKANMAAN ELYKESKUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUSLUONNOS 

 







LIITE 2 POKO RY:N VIESTINTÄSUUNNITELMA 

POKO RY:N VIESTINTÄ 2014 – 2020 

 

Viestinnän tavoitteet: 

Viestinnän lähtökohtana ovat kysymykset: kenelle, mitä, miksi ja miten. Koska toteutettava 

toiminta koskee tavalla tai toisella kaikkia PoKo ry:n sidosryhmiä, niin myös viestinnän pitää 

koskettaa niitä kaikkia. Vastuu viestinnästä on pääasiassa henkilöstöllä. PoKon viestintä voi-

daan jakaa seuraavasti:  

 Leader-ryhmä-, hanke- ja yhdistystoimintaan liittyvää erilaista raportointia, joka hoide-

taan voimassa olevien säännösten mukaan  

 Hanketta suunnitteleville tai potentiaalisille hanketoimijoille tiedotus tarjolla olevista ke-

hittämistyön välineistä 

 Hanketta jo toteuttaville annettu neuvonta ja muu hankkeen toteutukseen liittyvä tiedo-

tus/koulutus  

 Tulosten ja hyvien käytäntöjen välittäminen  

 

Sisäinen ja ulkoinen viestintä  

PoKo ry:n sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jonka kohteena ovat henkilökunta ja 

hallitus. Ulkoisen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat jäsenet, yhteistyökumppanit, han-

ketoimijat ja muut sidosryhmät (esim. kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet). Ulkoiseen 

viestintään kuuluu myös viestintä medialle.  

 

Kanavat ja välineet, joilla viestitään:  

 Epäviralliset kokoontumiset toimistolla 

Toimiston henkilökunta keskustelee päivittäin keskenään epävirallisesti työtehtävistä ja 

strategioista ideoiden ja suunnitellen tehtäviä yhdessä.  

 

 Viralliset palaverit ja tilaisuudet 

Työntekijät tapaavat usein yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa erilaisissa pala-

vereissa sekä osallistuvat eri työryhmien tapaamisiin ja toimintaan. Kuntien yhteyshenki-

löiden kanssa pidetään palaveri vähintään kerran vuodessa ja sen lisäksi sähköpostilla 

heille toimitetaan tarvittaessa erilaisia hanketoimintaan liittyviä ajankohtaistiedotteita. 

Tarpeen mukaan järjestetään erilaisia infotilaisuuksia esimerkiksi teemoittain sekä osal-

listutaan mahdollisuuksien mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 

 Verkkoviestintä  

Verkkoviestinnässä avainasemassa on yhdistyksen kotisivut www.pokory.fi. Niillä välite-

tään jäsenille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille olennaista ja ajankohtaista tietoa. 

Kotisivuilla toimii myös intranet hallituksen sisäisen viestinnän välineenä. Tämän lisäksi 

PoKo ry on harjoitellut viimeisen vuoden facebookin käyttöä kv-koordinaattorin ohjasta-

mana. 

http://www.pokory.fi/


 Tiedotteet  

Oma uutiskirje tuotetaan ja lähetetään sähköisesti 3-4 kertaa vuodessa hankkeille, jäsenil-

le ja muille sidosryhmille. PoKo ry viestii tarvittaessa ajankohtaisista asioista myös medi-

alle mm. lehdistötiedotteiden muodossa, pääsääntöisesti oman toimialueensa paikallis-

lehdissä tai oppilaitoksen paikallista tv-kanavaa hyödyntäen. 

 

 Kirjeposti  

Kirjeposti on tärkeä yhteydenpitokeino niihin jäseniin, joilla ei ole sähköpostia käytös-

sään. Vähintään kerran vuodessa PoKo lähettää kaikille jäsenilleen kirjepostia, mm. kutsu 

vuosikokoukseen. 

 

 Esitteet ym. materiaalit ja tuotokset  

Pirkanmaan Leader-ryhmien ja Pirkan Kylät ry:n yhteinen tiedotuslehti Kyläkapula on 

tuotettu kaksi kertaa vuodessa. Päävastuu tästä lehdestä on ollut Pirkan Kylät ry:llä. PoKo 

ry voi osallistua myös Leader-ryhmien ja/tai ELY-keskuksen kanssa yhteisiin tiedotus-

toimiin, esimerkiksi yhteiseen tiedotushankkeeseen.  PoKo ry voi uuden ohjelmakauden 

alkaessa tehdä uudet painetut esitteet toiminnastaan. Tarvittaessa hankitaan myös muuta 

materiaalia, jota jaetaan esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa. PoKon ra-

hoittamista hankkeista tiedotetaan kotisivuilla. 

 

 PoKon viestintäkanavat ja -välineet kohderyhmittäin  

(j=jatkuva, s=satunnainen/tarvittaessa, k=kuukausittain, n=neljännesvuosittain, 

p=puolivuosittain, v=vuosittain) 

 Henkilö-

kunta 
Hallitus Jäsenet Yhteistyökumppanit Päättäjät, 

kunnat 
Media 

Epäviralliset pala-

verit 

j k  s s  

Viralliset palaverit s k v s v  

Puhelinviestintä s s  s s  

Sähköpostiviestintä s k p s s s 

Verkkoviestintä, 

some 

 k j j   

Tiedotteet  n n n n s 

Kirjeposti  v v  p  

Esitteet, materiaalit  s  s   

 
 
 
 





LIITE 3 POKO RY:N SÄÄNNÖT  

viimeisin rekisteröity muutos 23.1.2012, ennakkotarkastukseen toimitettu 6.3.2014 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on PoKo ry ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppula. Toimialueena on Juupajo-
en ja Ruoveden kuntien, sekä Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien alue. Yhdistyksen koko-
uksia voidaan järjestää myös muilla paikkakunnilla kuin sen kotipaikassa. Yhdistys on puo-
luepoliittisesti sitoutumaton. 
 
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palveluiden säilyttämiseksi, vähentää työt-
tömyyttä, toimia palveluiden, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisten edellytysten kehit-
tämiseksi sekä edistää alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- ylläpitää ja kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, hankkeita sekä alueen 
verkottumista omaehtoisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti 
- järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja 
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.   
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös maksullisia huvi- ja esitelmätilaisuuksia, 
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
3 § Jäsenistö 
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta 
kiinnostuneet yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeustoimikelpoiset yhtei-
söt, kunnat sekä muut kehittämistyöhön sitoutuvat henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouk-
sen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen 
katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvolli-
nen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.  
 
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä 
yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen mää-
räämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen toimialueen ulkopuolella oleville 
yhteisöille ja henkilöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeut-
ta. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitta-
malla erosta yhdistyksen kokouksessa.  
 
4 § Hallitus 
Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhdeksästä (9) neljääntoista (14) muuta 
jäsentä, sekä kahdesta neljään varajäsentä. Puheenjohtajana tai jäsenenä voi toimia yhtäjak-
soisesti enintään kuusi (6) vuotta. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he 
edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yh-
distyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä.  



Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua 
varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen 
sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaos-
toja.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.  
 
Kokous voidaan kutsua koolle pidettäväksi myös etäkokouksena: video-, puhelin- tai sähkö-
postikokouksena. Sähköpostitse pidettävässä kokouksessa hallituksen jäsenten tulee ilmoit-
taa vastauksensa esityksiin viimeistään kokouskutsuun merkittyyn ajankohtaan mennessä. 
 
5 § Nimenkirjoittajat 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus 
voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille siten, että 
oikeutettu kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin taikka yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan kanssa. 
 
6 § Talous 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkasta-
jalle vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausun-
toineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta. 
 
7 § Kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, 
milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta 
varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen 
on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkipantava yhdistyksen vuosikokouksessa päätetyl-
lä tavalla joko ilmoitustaululla tai sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen ko-
kousta. 
 
8 § Äänestykset 
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9 § Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ään-
tenlaskijaa.  

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
- Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 



- Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien 
hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteis-
tä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa an-
taa aiheen.  

- Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.  
- Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.  
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.  
- Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.  
- Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.  
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja.  
- Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 

hallintoa.  
- Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin.  
- Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta.  
- Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 

vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikoko-
ukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.  

 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutoseh-
dotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) anne-
tuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yh-
distyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hy-
väksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
annetuista äänistä.  
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoi-
tusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien 
säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen 
viimeinen kokous päättää. 



LIITE 3 YHDISTYSREKISTERIOTE 

 



 
 



LIITE 4 HALLITUSKOKOONPANO 

POKO RY:N HALLITUS 2014–2015 
valittu vuosikokouksessa 15.4.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J = Paikallinen julkinen hallinto, Y = Yhteisö, A = Maaseudun asukas  

Vuosiluku kertoo ajankohdan, jolloin henkilö on valittu hallitukseen jäseneksi/varajäseneksi 

Huttunen Otto, puheenjohtaja (J), 2011 

Tervaniemi Mikko (Y), 2013 

Majaranta Jaakko (A), 2013 

Mäkinen Alli (J), varajäsen, 2013  

Lehmus Erkka (A), varajäsen, 2014 

Mäenpää Vuokko (J), 2009 

Lamminen Eeva, varapuheenjohtaja (Y), 2011 

Palomäki Raija (A), 2013 

Männistö Pirjo (J), 2014 

Perämäki Tiina (Y), 2013 

Koro Olli (A), 2012 

Kallio Juha (Y), varajäsen, 2014 

Koskinen Tarja-Riitta (J), 2014 

Kopra Riku (Y), 2014 

Vihersalo Anita (A), 2014 



LIITE 5 KUNTIEN SITOUMUKSET











 


