Tiedote 2/2017.
Julkaistu 5.10.2017

Hakija: Mäntän Mopopojat/Arto Jokinen
Kohde: Moottoriajoneuvojen huolto ja kasaus
Hanke päättyy: 31.12.2017
Kustannusarvio: 2 000 euroa
Haettu tuki: 1 800 euroa (90 %)
Myönnetty tuki: 1 800 euroa
Hakija: Ruoveden Kanoottipurjehtijat ry
Kohde: Nuorten melonnan kehittäminen
Hanke päättyy: 15.10.2017
Kustannusarvio: 1 850 euroa
Haettu tuki: 1 665 euroa (90 %)
Myönnetty tuki: 1 665 euroa
Hakija: Mäntänvuoren Partiolaiset
Kohde: Hossa 2018-90 v. partiotoimintaa Mäntässä
Hanke päättyy: 6.7.2018
Kustannusarvio: 10 800 euroa
Haettu tuki: 2 000 euroa (18,52 %)
Myönnetty tuki: 2 000 euroa
Hakija: Juupajoen 4H-yhdistys ry
Kohde: Lasten ja nuorten eräretket
Hanke päättyy: 31.5.2018
Kustannusarvio: 3 180 euroa
Haettu tuki: 2 000 euroa (62,89 %)
Myönnetty tuki: 2 000 euroa
Tähän mennessä on käsitelty nuorten omia/nuoriin kohdistuvia hakemuksia 20 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu budjetti on 55.397,08 euroa, joihin tukea on haettu
36.169 euroa ja jota on myönnetty 29.569 euroa
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eri-alaisen tahon, kuten esim. yrityksien, yhdistyksien ja
koulujen kanssa. Useammat tapaamiset ovat saaneet alkunsa paikallisen tahon yhteydenotosta ja suunnitelmasta
kansainvälistymisetä. Viimeisimpiä keskusteluja kansainvälisestä yhteistyöstä on käyty Virrat Hacklab ry:n, TAMK:in
ja Tennispaviljonkin kanssa. Ruoveteläisen vanhain- ja päiväkodin kanssa on puhuttu mahdollisesta kansainvälisestä
valokuvahankkeesta.
Erilaistan tahojen selkeiden tavoitteiden lisäksi on syntynyt erilaisia hankeideoita, joille pyritään löytämään hankevetäjiä. Saksalaisdelegaation vierailun kautta kasvoi ajatus
kansainvälisestä taideleiristä, johon puuttuu kuitenkin vielä
toteuttajaa. Aikaisempien hankkeiden kautta toteutetusta
FIN-GER-MAIL -hankkeesta on syntynyt idea kansainvälisestä verkkolehdestä FIN-GER-PRINT:istä, joka olisi lukioikäisten saksalaisten ja suomalaisten koululaisten luoma
ja ylläpitämä. Etsinnässä on kuitenkin vielä koulu, joka olisi
halukas viemään kyseistä projekti-ideaa eteenpäin.
Paljon on tapahtunut ja paljon on suunnitelmissa, mutta
edelleen on tilaa monellekin muulle hankeidealle ja -ajatukselle. Kv-hankekoordinaattoriin voi olla yhteydessä
kaikissa kansainvälistymisessä liittyvissä kysymyksissä ja
ideoissa.
Teksti: kv-koordinaattori Silvia Ufer

Saksalaisen delegaation vastanotto Mäntän Klubilla. Ylärivi vas. Dr. Fritz Schellack, Juha Kolhinen, Philipp Goßler, Otto Huttunen, Esa Sirviö, Silvia
Ufer, Andreas Armin D’Orfey. Alarivi vas. Sara Scheer, Jeanette Dornbusch, Dr. Andreas Nikolay, Kaisa Vihinen, Pirkko Lindström, Achim Kistner.
Kuva: Wolfgang Molz.

Mänttä Pump Works Oy; investointihankkeen kokonaisbudjetti 77.729 euroa
MTK Ruovesi, ValoVoimaa Ruovedelle; kokonaisbudjetti
100.000 euroa
Katin kotileipomo; investointihankkeen kokonaisbudjetti
14.000 euroa

Hankkeen käynnistämisestä on kulunut vasta kuusi kuukautta, mutta jo ensimmäiseen puoleen vuoteen on mahtunut mm. ohjausryhmän tapaaminen Saksassa, saksalaisen
kulttuuri-delegaation vierailu Suomessa ja kv-hankekoordinaattorin osallistuminen Leader-toimijoiden kansainväliseen LINC2017 -seminaariin Luxemburgissa.
PoKo ry:n, LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes
Mittelrheintal:in edustajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa
maaliskuun lopussa keskustellakseen hankkeen mahdollisista aiheista ja aikatauluista sekä tutustuakseen saksalaisten yhteistyöalueisiin. Saksassa järjestetyn tapaamisen
aikana tulivat esille monta aihetta, jotka olisivat kiinnostavia alueille ja niiden erilaisille tahoille.
LINC2017 oli kansainvälinen tapahtuma, joka kokosi
toukokuun alussa Luxemburgiin yli 300 ruohonjuuritason
kehittäjää 21 eri EU-maasta. PoKo ry:n KV-koordinaattori
osallistui tapahtumaan yhdessä LAG Hunsrück:in ja LAG
Welterbe Oberes Mittelrheintal:in edustajien kanssa. Urheilutapahtuma, oheisohjelma ja ensimmäisen päivän

opintomatka tarjosivat hyvän mahdollisuuden tutustua
muihinkin Leader-toimijoihin Euroopan laajuisesti ja tehdä
heille PoKo:n kv-hanketta tutuksi.
Maaliskuun tapaamisessa toimintaryhmien edustajat
olivat päättäneet, että seuraava workshop rakennetaan
kulttuuriaiheen ympärillä ja että se järjestetään toukokuun
lopussa Suomessa. Saksasta workshopiin osallistui toimintaryhmien edustajien lisäksi Simmernin kaupungin pormestari, paikallinen taiteilija, museojohtaja, matkailuyrityksen toiminnanjohtaja ja kehitysyhdistyksen projektijohtaja.
Suomessa heitä oli vastassa kaupungin- ja kunnanjohtajia,
kuntien kehittäjät, kulttuuritoimijoita, museojohtaja ja taiteilija. Workshopin aikana ryhmä vieraili Gösta-museon, Aleksanterin-linnan/Serlachius-residenssin ja Gustaf-museon
lisäksi Killinkosken Wanhan Tehtaan Into-keskuksessa ja
Eija Pirttilahden työpajalla.
Erilaiset tapaamiset ja tapahtumat ovat vieneet kvhankekoordinaattoria ympäri PoKo:n aluetta. Keskustelua
kansainvälisestä yhteistyöstä on käyty monen erilaisen ja

JAK-Metalli Oy;
180.000 euroa

investointihankkeen

kokonaisbudjetti

Puhuri ry, Palellusvuoren näkötorni; kokonaisbudjetti
116.630 euroa
Max. Peruna H. Rentto ky; investoinnin toteuttavuustukimus, kokonaisbudjetti 5.000 euroa
Heta Peltola, luomutilan investoinnit; kokonaisbudjetti
87.185 euroa
Virtain Urheilijat, Vehkakosken ravintolaterassi; kokonaisbudjetti 16.839 euroa
Pohjois-Hämeen puumiehet ry, Puupuisto; kokonaisbudjett: 36.018 euroa
TAMK, Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla (Y-ryhmä); kokonaisbudjetti 16.129 euroa

Ryhmä vieraili Gösta-museon lisäksi Gustaf-museolla.
Kuva: Achim Kistner

Käsiteltyjen hankkeiden yhteenlaskettu budjetti on 649.531
euroa, josta julkisen tuen osuus on 248.358 euroa. Käsitellyistä hankkeista 5 on yritysten hankkeita, 4 on yleishyödyllisä hankkeita ja yksi on yritysryhmähanke.
Kovan kysynnän vuoksi julkisen tahon toimijat on toistaiseksi hakukiellossa (pois lukien yritysryhmähankkeiden hallinnointi) ja maksimi julkisen tuen määrä on 80.000 euroa.
Koko ohjelmakauden tähän asti puollettujen hankkeiden
yhteenlaskettu summa on 3.908.484 euroa, josta julkisen
tuen osuus on 1.941.589 euroa.

