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Miten viestinnällä voidaan sitouttaa vapaaehtoisia?
Miten saada näkyvyyttä?
Hyödyllisiä viestintävinkkejä yhdistystoijoille.
Lisätietoa keskiaukeamalla.

Klo 18.30 Mänttä-Vilppulassa. Lisätietoa keskiaukeamalla.

Saksan ja PoKon alueen yhteistyöhankkeessa on aloitta-
nut kv-koordinaattori Silvia Ufer

OP Mini-Leader (lisätietoa etusivuilla oik.) tarjoaa rahoi-
tusta nuorten ideoille. Opinnäytepörssi (takakansi) antaa 
hyötyä opiskelijan lisäksi yhteisöille ja yrityksille.

Pirkanmaan Leader-ryhmien yhtei-
sen ensimmäisen julkaisun aiheena 
on yrityshankkeet. Lehden voi lukea 
osoitteesta: http://www.pokory.fi/in-
dex.php?k=114978

Toistaiseksi voimassa olevan linjauksen mukaan yhdelle 
hakemukselle puolletaan tukea maksimissaan 80 000 eu-
roa ja julkisen tahon hakijoille ei myönnetä tukia. Lisätietoa 
keskiaukeamalla.

Leader PoKo   @Leader Pirkamaa



Hanke on PoKolle kolmas kansainvälinen ja se koskee koko 
toimialuetta eli Mänttä-Vilppulaa, Juupajokea, Ruovettä ja 
Virtain kuntaa.

- Ollaan tehty Saksaan, samalle alueelle, pitkäai-
kaista yhteistyötä jo vuodesta 2010 ja saatu rakennettua 
luottamukselliset ja monitahoiset suhteet, PoKon toimin-
nanjohtaja Juha Kolhinen kertoo.

Hankkeen kv-koordinaattorina on aloittanut Silvia Ufer. 
Silvialla on kaksoiskansalaisuus; hänen äitinsä on suoma-
lainen ja isänsä saksalainen. 

- Olen syntynyt Hampurissa ja työskennellyt Sak-
sassa eri hotelleissa ja risteilyaluksella. Suomeen muutin 
2008 ja toimin täällä hotelli-, matkailu- ja majoituspalvelu-
puolella. Omatoiminen ja vastuullinen työ sekä laaja työn-
kuva kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, Ufer kertoo in-
noissaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, kehitysyhtiöt, 
oppilaitokset, kylä- ja muut maaseututoimijat sekä harras-
teryhmät. 

- Hankkeessa esimerkiksi opiskelijavaihdolle teh-
dään uusi malli, etsitään työharjoittelupaikkoja, kehitetään 
matkailupaketteja ja harjoitetaan yritysyhteistyötä. Harjoit-
telijavaihdon toimintamalli tarkoittaa sitä, että maissa on 
tarjota vaihtoon tuleville opiskelijoille asumispaikka, tietoa 
liikkumisesta sekä harrastustoiminnasta. Tämä toive tuli 
aiemmissa hankkeissa opiskelijoiden lisäksi työnantajilta. 
Yrittäjät kokivat, että heillä on myös henkinen vastuu, siitä 
mitä ihminen tekee työajan ulkopuolella, Kolhinen jatkaa.

Oppilasvaihdon tavoitteena on aktivoida saksalaisia ja 
suomalaisia yläasteikäisiä yhteydenpitoon toistensa kans-
sa ja saada sitä kautta alueiden välistä opiskelijavaihtoa. 

Työharjoittelupaikkoja etsitään aktiivisesti kaikilla alueilla ja 
räätälöidään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa mal-
li, joka mahdollistaa ulkomailla harjoittelevien viihtymisen 
ja sujuvan elämisen vieraassa maassa. 

Yrittäjille hankkeen tavoitteena on luoda muun muassa 
toimivia kauppasuhteita.

- Yksittäisen yrittäjän on hankala lähteä yksin hake-
maan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Me tunnemme 
avainhenkilöitä Saksasta. Hankkeen kautta meillä on myös 
tarjota Silvian osaamista ja kaksikielisyys yrittäjien tueksi. 
Leader-ryhmät toimivat Saksassa elinkeinoyhtiöiden sisäl-
lä, joten sitäkin kautta avautuu isoja kansainvälisiä kana-
via, Kolhinen tiivistää.

Silvia Uferin työnä on myös yhteydenpitoa matkailutoi-
mijoiden välillä ja auttaa heitä tuotteidensa kaupallistami-
sessa. Yhtenä tuloksena on matkailualan minimessut kum-
massakin maassa yhdessä elinkeinotoimijoiden kanssa.  
Ufer kartoittaa tällä hetkellä eri toimijoiden kiinnostusta ja 
halukkuutta yhteistyöhön Suomessa ja Saksassa touko-
kuuhun 2019 kestävässä hankkeessa.

- Kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä mi-
nuun. Tavoitteena on, että yhteistyö jatkuu eri toimijoiden 
välillä myös hankkeen jälkeenkin. Hankkeesta on myös 
lisäarvoa PoKon alueelle, sillä se auttaa alueen kehittymi-
sessä ja kansainvälistymisessä sekä tuo lisää matkailuvir-
taa. PoKon alueen kunnissa on paljon mahtavia asioita. 
Lähdetään viemään niitä ylpeänä ja isosti eteenpäin, Ufer 
tiivistää.

Teksti ja kuva: Vilja Pylsy

PoKossa on käsitelty tänä ohjelmakautena 45 hankeha-
kemusta, joista 5 on saanut kielteisen päätöksen. Puol-
lettujen hankkeiden kokonaiskustannusarvio on noin 3,5 
miljoonaan euroa, josta julkisen tuen osuus on noin 1,8 ja 
yksityisen 1,7 miljoonaa euroa.
Puollettuja yrityshankkeita on 20 ja yleishyödyllisiä kehittä-
mishankkeita 20.

 Leader-rahoituksen hakeminen on PoKo ry:n alueel-
la erittäin suosittua. Hyviä hankkeita on haettu runsaasti 
käytettävissä olevaan rahoituskiintiön nähden. Aktiivisuus 
on aiheuttanut PoKon hallitukselle positiivisen ongelman. 
Hallitus onkin päättänyt toistaiseksi voimassa olevan linja-
uksen, jonka mukaan yhdelle hakemukselle puolletaan tu-
kea maksimissaan 80 000 euroa ja julkisen tahon hakijoille 
ei myönnetä tukea. Isompien hankkeiden rahoitushake-
mukset pyydetään osoittamaan suoraan Pirkanmaan Ely-
keskukseen. PoKo ry:n toimihenkilöt neuvovat mielellään 
myös Ely-keskukseen menevissä hankehakemuksissa.
Tuen rajaus on voimassa toistaiseksi.

 

PoKo ry:ssä on alkanut kansainvälinen yhteistyöhanke Saksan Hunsrückin ja Keski-Reinin alueelle. 
Hankkeen tarkoituksena on muun muassa kehittää alueiden opiskelijavaihtoa sekä työharjoittelu-
paikkoja ja yrittäjien matkailupaketteja.

PoKo ry:n vuosikokous 11.4. klo 18.30. 
Pohjaslahden kylätalo
Pohjaslahdentie 2560, 42850 Pohjaslahti

Vuosikokouksessa esitellään kuluneen vuoden toiminta 
ja suunnitelmat alkavalle vuodelle. Vuosikokous valitsee 
myös yhdistyksen hallituksen. Leader-toiminta edellyt-
tää ns. kolmikantaisen hallituksen muodostamista, joka 
tarkoittaa sitä, että kolmannes hallituspaikoista on ju-
lkisen sektorin edustaja, toinen kolmannes yhteisöjen 
edustajia ja kolmas maaseudun asukkaiden edustajia. 
Alueellisen tasapainon takaamiseksi PoKo on pyrkinyt 
täyttämään hallituspaikat niin, että jokaisesta kunnasta 
on edustaja kuhunkin kolmannekseen. Varsinaisten 
hallitusjäsenten lisäksi kokous valitsee hallitukselle 
puheenjohtajan sekä kolme varajäsentä, yhden ku-
hunkin kolmikantaan.   

2.5. klo 18 Kolhon koulu, Postitie 2e, 35990 Kolho.

Aiheina muun muassa
- Miten viestinnällä voidaan sitouttaa jäseniä ja hankkia 
uusia?
- Miten saada yhdistyksen ääni kuuluviin 
mediassa? 
- Vinkkejä tiedotteen tekoon.
- Mitä viestintävälineitä kannattaa käyttää.

Konkreettisia esimerkkejä kertoo Pirkanmaan 
Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsy.

Pirkan kylien kyläasiamies Marja Vehnämaa kertoo
”yhdistyslakia selkosuomella” ja asiaa yhdistysten 
yhdistämisestä.

Vinkkejä Leader-rahoituksesta.

Kolholaisten kyläilta.

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 26.4. 
mennessä marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Lisätietoa: www.pokory.fi

PoKon hallitus vasemmalta oikealle. Juha Kallio, (pj.) Otto Huttunen, Jaakko Majaranta, Mikko Tervaniemi, Anita Vihersalo, 
Olli Koro, Heidi Kuutti-Selkee, Alli Mäkinen ja  (vpj.) Eeva Lamminen. Kuvasta puuttuvat Tarja-Riitta Koskinen, Riku Kopra, 
Vuokko Mäenpää, Heidi Tanhua, Tiina Perämäki ja Erkka Lehmus


