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1. Toteuttajan nimi 

PoKo ry toteuttaa hanketta kansainvälisenä yhteistyöhankkeena kahden saksalaisen Leader-
ryhmän (LAG Hunsrück, LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal) kanssa. Leader PoKo:n kv-
hankekoordinaattorina toimii Silvia Ufer, joka on myös väliaikaraportin laatija. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi on ”FIN-GER-NET still going on!” ja sen hankenumero on 38061. Hankkeen 
toteutusaika on 01.03.2017 – 31.05.2019. 

3. Yhteenveto hankkeesta 

PoKo ry on tehnyt vuodesta 2010 lähtien kansainvälistä yhteistyötä saksalaisten Leader-
ryhmien LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal:in kanssa. Pitkäjänteisesti 
tehty yhteistyö jatkuu uudella kv-hankkeella, joka pohjautuu kyseisten Leader-ryhmien 
vuonna 2010 solmittuun ja vuonna 2016 päivitettyyn yhteistyösopimukseen. Ryhmät ovat 
kehittäneet alueidensa välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa edellisellä ohjelmakaudella 
kahden kansainvälisen kehittämishankkeen avulla. Hankkeilla on kyetty rakentamaan 
konkreettisia yhteyksiä yritysten, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden 
maaseututoimijoiden sekä harrasteryhmien välille. Yhteistyö on noteerattu korkealle kaikilla 
kolmella alueella ja se on saanut myös puolueetonta tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta. 

Kansainvälinen kehittämistyö on pitkäjänteistä toimintaa. Konkreettiset tulokset edellyttävät 
vahvaa keskinäistä luottamusta, joka rakentuu vain ajan kanssa. Verkostot syntyvät vähitellen 
ja löytävät toimintamuotonsa ajan kuluessa. Kansainväliset hankkeet luovat mahdollisuuksia 
synnyttää ja vahvistaa näitä verkostoja ja luoda niihin toimintaa.  

Aikaisempien hankkeiden jollakin muotoa osallistuneiden toimijoiden ja toimenpiteiden kirjo 
on ollut varsin laaja. Alueiden välille on muodostunut erilaisiin toimintoihin yhteistyöpintoja, 
joita saatetaan konkreettisiksi toimiksi tämän kansainvälisen yhteistyöhankkeen avittamana. 
Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan sekä aikaisemmin mukaan olleita että ensikertalaisia 
toimijoita ja luomaan uusia kansainvälisiä yhteyksiä.  

Käytännön toteutuksesta vastaa hankkeelle palkattu kansainvälinen hankekoordinaattori, 
joka tarjoaa alueen toimijoille matalan kynnyksen linkin kansainvälistymisen aloittamiseen. 
Kv-koordinaattori avustaa toimijoita kv-yhteyksien luomisessa, neuvoo kv-yhteistyössä ja kv-
hankkeiden käynnistämisessä. Toimijat pystyvät hyötymään ja kehittämään hankkeen aikana 
luodut kansainväliset yhteydet vielä hankkeen päätyttyäkin. Kv-koordinaattorin omasta 
taustastaan johtuen hän pystyy avustamaan myös kaikissa Saksan kulttuuriin liittyvissä 
kysymyksissä.   

Hankkeelle nimetty ohjausryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:  

Kaisa Vihinen (va. toiminnanjohtaja, hankeneuvoja, Leader PoKo), Silvia Ufer (kv-
koordinaattori, Leader PoKo), Otto Huttunen (toimitusjohtaja, MW-Kehitys) Achim Kistner 
(toiminnanjohtaja, LAG Hunsrück), Wolfgang Molz (projektijohtaja, LAG Hunsrück) ja Julijana 
Ivanova (Maaseudun kehittämisen asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus). LAG Welterbe 
Oberes Mittelrheintal:in toiminnanjohtaja vaihtui kesällä 2017 ja näin ollen myös 
ohjausryhmän jäsen. Philipp Goßlerin jäädessään pois hänen paikkansa otti ryhmän uusi 
toiminnanjohtaja Laura Bier. Raportointihetkellä ohjausryhmä oli kokoontunut kaksi kertaa, 
ensimmäisen kerran maaliskuussa 2017 Saksassa ja toisen kerran maaliskuussa 2018.  
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4. Hankkeen tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

4.1. Oppilasvaihto 

Tavoitteena on aktivoida yläasteikäisiä ja vanhempia yhteydenpitoon saksalaisten, 
vastaavan ikäisten nuorten kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijaryhmien, ml. vapaa 
sivistystyö, vaihtoa ja vuorovaikutusta alueiden välille ja luoda nuorille ja aikuisille 
mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Tällä hankkeella vaikutetaan syntyvien 
tarvelähtöisten yhteistyömuotojen saamiseksi omiksi kehittämishankkeiksi. Hankkeille 
etsitään rahoitusmahdollisuuksia Leader-, Comenius- ja/tai Erasmusohjelmista. 

Loppukesästä 2017 aloitettiin keskustelut TAMK:in kanssa kansainvälisestä 
yritysryhmähankkeesta. Keskusteluita käytiin sekä kasvotusten, että Skypen välityksellä. 
Saksalainen ammattikorkeakoulu oli osoittanut kiinnostuksensa yhteistä kv-hankkeetta 
kohtaan. Maaliskuussa 2018 järjestetyssä palaverissa olivat mukana myös saksalaisten 
Leader-ryhmien edustajat. Pitkään kestäneestä keskustelusta ja saksalaisen 
ammattikorkeakoulun kiinnostuksesta huolimatta TAMK päätti keväällä 2018 skaalata 
yritysryhmähankettaan koko Pirkanmaan alueelle saadakseen hanketta isommaksi ja 
välttääkseen riippuvuutta saksalaiseen hankekumppaniin. Hankkeen tavoite on edelleen 
yrityksien avustaminen kansainvälistymisessä ja hankkeesta hyötyvät edelleen myös 
Leader PoKo:n alueen yritykset ja suomalaiset opiskelijat.  

PoKo ry:n alueen lukioille ja koulutuskuntayhtymälle on ehdotettu toteutettavaksi kv-
koordinaattorin kehittämää FIN-GER-PRINT -hankeideaa. Koulut eivät olleet kuitenkaan 
kiinnostuneita ajan- tai resurssipuutteen vuoksi. Hankeideaa esitettiin myös saksalaisille 
kouluille samoilla tuloksilla.  

Syksystä lähtien on käyty keskustelua Virrat Hacklab ry:n, Tredun ja Virtain kaupungin 
kanssa suunnitteilla olevasta kumppanushankkeesta, jolle etsittäisiin vastaparia Saksasta. 
Hankkeelle on erilaisia ideoita ja yhteisiä palavereja on pidetty useampia. Saksalaiset 
Leader-ryhmien edustajat ovat vierailleet Hacklab:issa tutustuakseen sen toimintaan. 
Raportointihetkellä keskustelut jatkuvat edelleen. 

Useasta yrityksestä ja lukuisista keskusteluista huolimatta raportointihetkellä 
oppilasvaihdon tavoitetta ei ollut vielä saavutettu. 

4.2. Harjoittelijavaihdon uusi toimintamalli 

Työharjoittelupaikkoja etsitään aktiivisesti kaikilla alueilla ja räätälöidään yhteistyössä 
elinkeinotoimijoiden kanssa malli, joka mahdollistaa ulkomailla harjoittelevien elämisen ja 
viihtymisen vieraassa maassa. Mallin tavoite on rakentaa paketti niin, että opiskelijan 
harjoitteluajan tarpeet asumisen, liikkumisen, perehdyttämisen yms. on ratkaistu 
etukäteen ennen maahan saapumista. Näin vastaanottavan työpaikan tehtävä helpottuu ja 
kynnys harjoittelijoiden ottoon madaltuu. Tavoite on saada 15 kappaletta saksalaisia 
harjoittelijoita PoKon alueelle ja 15 kappaletta suomalaisia harjoittelijoita saksalaisten 
kumppaniryhmien alueelle. 

Raportointihetkellä harjoitteluvaihdon uutta toimintamallia ei ollut räätälöity ja tavoitteen 
saavuttaminen on kyseenalainen.   

LAG Hunsrück:in työharjoittelupaikkailmoitusta on jaettu mm. TAMK:in sivuilla. 
Harjoittelupaikkaan tulleita hakemuksia ei pystytty kuitenkaan välittämään hakijoiden 
puutteellisen kielitaidon vuoksi.  
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Syksyllä 2017 TAMK:issa vakituisesti opiskeleva saksalainen nuori otti yhteyttä kv-
koordinaattoriin kysyäkseen vinkkejä harjoittelupaikasta Suomessa. Kv-koordinaattorin 
toimesta opiskelija sai 3 kk:n harjoittelupaikan kesälle 2018.   

4.3. Nuorten pitäminen maaseudulla 

Hankkeen tavoite on rakentaa nuorten harrastetoiminnoille siltoja alueiden välille. 
Hanketoimina välittää tietoa molempiin suuntiin sellaisista harrastajaryhmistä, joilla on 
kiinnostusta ja mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön. Hanketoiminnalla 
helpotetaan paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden tekemää työtä räätälöimällä paketteja 
näiden tarpeisiin ja auttamalla kansainvälistymisen käytännön kysymyksissä. Tavoitteena 
on saada maaseutualueella aikaan nuorten omasta kiinnostuksesta lähtevää toimintaa ja 
harrastustoiminnan tiivistymisen ja kansainvälistymisen avulla auttaa nuoria näkemään 
laajemmin oman kotiseudun mahdollisuudet vastapainona yhteiskunnan voimakkaalle 
kaupungistumiselle. Hankkeessa järjestetään yksi kansainvälinen nuorten tapahtuma PoKo 
ry:n toimialueella. Määrällisenä tavoitteena on 20 nuorta, jotka vierailevat 
harrastajaryhmissä kumppanialueilla. 

Raportointihetkellä Mäntän Tennispaviljonkin ja Sportpark Simmern:in jo aikaisempien 
hankkeiden aikana aloitetut keskustelut kansainvälisestä yhteistyöstä herätettiin nykyisen 
hankkeen myötä uudelleen henkiin. Tahojen edustajien tapaamiseen palataan kesäsesongin 
jälkeen.  

Kesällä 2017 kaksi nuorta PoKo:n alueelta osallistuivat kv-koordinaattorin avulla ja 
ohjeistuksella LAG Hunsrück:in alueella järjestettyyn uraohjausleiriin regioCAMP 2017. 

Syksystä lähtien on käyty keskustelua Virrat Hacklab ry:n, Tredun ja Virtain kaupungin 
kanssa suunnitteilla olevasta kumppanushankkeesta, jolle etsittäisiin vastaparia Saksasta. 
Hankkeelle on erilaisia ideoita ja yhteisiä palavereja on pidetty useampia. Saksalaiset 
Leader-ryhmien edustajat ovat vierailleet Hacklab:issa tutustuakseen sen toimintaan. 
Raportointihetkellä keskustelut jatkuvat edelleen. 

Kv-koordinaattori on avustanut Mäntän Rotaryklubin ry:tä heidän kesällä 2018 toteutetun 
kansainvälisen nuorten leirin kanssa. Leader PoKo:n OP Mini-Leader osoittautui oivalliseksi 
tukimahdollisuudeksi leirille ja Mäntän Rotareiden tukihakemus hyväksyttiin. Tuen avulla 
paikalliset nuoret ja leiriläiset kohtasivat leirin aikana monta kertaa yhteisten aktiviteettien 
parissa. Tapaamisessa saksalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa avattiin keskustelu 
mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Seuraavaksi kartoitetaan saksalaisten 
yhteistyöalueiden Rotaryklubien kiinnostusta. 

Serlachius-museot järjestivät 12.-13.12.2017 Mänttä-Vilppulassa kansainvälisen 
tapahtuman nimeltään ’Art Hunt in Backwood Paradise’. Toiminnallinen vuorokausi 
eurooppalaisille innokkaille somehenkilöille järjestettiin yhteistyössä mm. Mäntän Klubin 
kanssa. Ilmaiseen tapahtumaan oli vielä muutama paikka vapaana. Kv-koordinaattori 
onnistui löytämään verkostonsa avulla vielä yhden nuoren.  

Syyskuussa 2018 järjestetään Leader PoKo:n alueella Workshop aiheella ”Nuoret”.  
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4.4. Kulttuurivaihto 

Järjestetään mahdollisuuksia saada saksalaista kulttuuria esille suomalaisissa 
kulttuuritapahtumissa ja päinvastoin. Suunnitellaan ja toteutetaan PoKon alueelle 
kulttuuritapahtuma, jossa osa sisällöstä tulee Saksasta. Autetaan suomalaisia 
kulttuuriyhteisöjä osallistumaan toimijoina Saksassa järjestettäviin tapahtumiin. 
Tavoitteena on 5 kulttuuriin liittyvää toimenpidettä. 

Toukokuussa 2017 järjestetyn Workshopin aikana saksalainen delegaatio pääsi 
vierailemaan eri kulttuurikohteissa ympäri Leader PoKo:n aluetta ja tutustumaan alueen 
toimijoihin. Alueella on laaja kirjo erilaisia toimijoita ja kun yksi kohde hallinnoidaan 
säätiön kautta, on toinen riippuvainen kyläyhdistyksen jäsenien toiminnasta. Saksalaiset 
vieraat olivat erittäin vaikuttuneita kyläyhdistyksen jäsenien työstä ja sitoutumisesta. LAG 
Hunsrück sai vierailun aikana paljon arvokasta tietoa oman taiteilijaresidenssin 
perustamista varten. Yhteisissä keskusteluissa erityisesti esille nousseet aiheet olivat 
kansainvälinen taideleiri ja valokuvaus.  

Saman vierailun aikana Simmern:in ja Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajat aloittivat 
keskustelut mahdollisesta ystävyyskaupunkitoiminnasta. Asiasta keskustellaan edelleen ja 
seuraava tapaaminen on suunnitteilla.  

Elokuussa 2017 kv-koordinaattori kutsui koolle alueen valokuvatoimijoita. Tapaamisessa 
pohdittiin aiheita mahdolliselle kansainväliselle yhteistyöhankkeelle. Suurin osa 
osallistujista oli toisilleen tuntemattomia ja tapaaminen johti sekä toimijoiden 
verkostoitumiseen että hankeideaan. Alkuun kansainväliseksi ajateltu Ruoveteläisen 
palvelutalon Honkalakoti ry:n ja vieressä sijaitsevan Ruoveden päiväkodin 
valokuvaushanketta lähdetään toteuttamaan paikallisena hankkeena, kun Saksasta ei ole 
vielä löytynyt hankekumppania. Kv-koordinaattori avustaa Honkalakodin ja päiväkodin 
edustajia hankkeen eteenpäin viemisessä. Yhdessä palaverissa mukana oli myös Leader 
PoKo:n hankeneuvoja. 

Kulttuuri- ja taidetoimijoiden workshopissa Mänttä-Vilppulassa toukokuussa 2017 
matkalla mukana oleva saksalainen taiteilija Armin D’Orfey osoitti kiinnostuksensa tulla 
Suomeen pitämään taideleiriä. Asiaa käsiteltiin vielä pitkään workshopin jälkeen ja kv-
koordinaattori on käynyt keskustelua mahdollisen kansainvälisen taideleirin 
perustamisesta alueen eri tahojen ja taiteilijoiden kanssa. Taho ja/tai henkilö, joka lähtisi 
viemään asiaa eteenpäin ei ole kuitenkaan vielä löytynyt. Kontaktoidujen osapuolien 
resurssit eivät sillä hetkellä kuitenkaan riittäneet ja perustavaa tahoa etsitään edelleen.   

KV-koordinaattori tapasi saksalaissuomalaisen Inha-työryhmän edustajia Killinkoskella. 
Työryhmä oli viemässä I.K.Inhan osittain myös Killinkosken Wanhaalla Tehtaalla esillä 
olevaa näyttelyä kiertueelle Saksaan. Jo sovittujen ympäri Saksan sijaitsevien 
näyttelypaikkojen lisäksi työryhmä etsi edelleen näyttelypaikkoja. Pyyntö näyttelyn 
järjestämisestä välitettiin kv-koordinaattorin toimesta saksalaisille yhteistyökumppaneille. 
Tiedon välittäminen ei valitettavasti kuitenkaan tuottanut tulosta ja lisäpaikkoja näyttelylle 
ei löytynyt. 
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4.5. Matkailupaketit 

Käyttämällä olemassa olevaa matkailuyritysten kontaktiverkostoa hanke edistää 
yhteydenpitoa matkailutoimijoiden välillä ja auttaa heitä tuotteidensa rakentamisessa ja 
kaupallistamisessa. Tämän hankkeen tavoitteena on olla järjestämässä yhtä matkailualan 
”minimessutapahtumaa” kummassakin maassa yhdessä elinkeino toimijoiden kanssa. 

Matkailutoimijoiden aktivointi on osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Kv-koordinaattori 
on pyrkinyt aktivoimaan alueen matkailualan toimijoita erilaisten tapaamisien ja 
vierailuiden kautta. Yhteydenotoista huolimatta matkailutoimijoiden aktiivisuus on 
kuitenkin ollut erittäin vähäistä. Useimmiten yrittäjillä ei ole aikaa, resursseja eikä varoja 
lähteä kehittämään omaa hanketta. Matkailupakettien rakentaminen vaatisi kuitenkin 
matkailutoimijoiden osallistumista. Lisäksi olisi selvitettävä, kenelle ja kenen kautta 
matkailupaketteja voisi lähteä markkinoimaan. Ylä-Pirkanmaan matkailun kehittäminen 
vaatisi omaa hanketta, jonka resurssit olisivat tarpeeksi kattavat ja hankeaika tarpeeksi 
pitkä.  

Ohjausryhmän jäsenet ovat sitä mieltä, että hankesuunnitelmaan kirjatun 
minimessutapahtuman järjestäminen ei ole kannattavaa, ei Suomessa eikä Saksassa. 
Messutapahtuman mahdollinen hyöty on aivan liian alhainen verrattuna siihen, mitä 
tapahtuman järjestäminen vaatii ja mitkä kustannukset siitä aiheutuvat. Tässäkään 
tapauksessa matkailutoimijoiden resurssit eivät riitä ja yrittäjät eivät varsinkaan investoi 
ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin, mikäli siitä tuleva hyöty on olematon. Näin ollen 
raportointihetkellä näyttää vahvasti siltä, että hankkeen tavoitteet eivät matkailupaketin 
osin täyty. 

Alueen yrittäjiä pyrittiin saada osallistumaan yritysryhmän koulutushankkeeseen, jonka 
aikana yrityksiä olisi koulutettu kansainvälistymiseen ja osallistumiseen Internationale 
Grüne Woche messuille tammikuussa 2018. Suomi toimii messujen pääkumppanina. Myös 
tässä tapauksessa yritysten henkilöstö- ja rahalliset resurssit eivät olleet riittävät 
lähteäkseen mukaan yritysryhmähankkeeseen. Myös omatoiminen kv-koordinaattorin 
avulla järjestetty osallistuminen ei ole tähän mennessä herättänyt kiinnostusta.  

Hankkeen budjetissa ei ole varaa ulkopuolisille kuluille mikä on aiheuttanut hankaluuksia 
toimijoiden aktiivisuudessa. Vaikutukset on näkynyt varsinkin omakustanteisten matkojen 
alhaisissa osallistujamäärissä. Aikaisemmissa hankkeissa hankekustannuksiin oli varattu 
matkatukia myös muille osallistujille ja tapahtumien, Workshopien ja tutustumismatkojen 
osallistujamäärät olivat silloin huomattavasti korkeampia.   

4.6. Julkiset palvelut ja niiden vahvistaminen maaseutuympäristössä 

Hankkeessa parannetaan kahdensuuntaista tiedonvaihtoa eri maissa käytettävistä 
hallinnon käytännöistä ja julkisten palveluiden järjestämisestä. Julkishallinnon toimijoille 
järjestetään mahdollisuuksia benchmarkkaukseen toistensa toiminnoista. Hankkeella 
edesautetaan uusien toimintatapojen kokeiluja kohdealueilla. 

Kaupunginjohtajien tapaamisessa toukokuussa 2017 keskusteltiin eri 
hallintojärjestelmistä, niiden eroavaisuuksista sekä järjestelmien mahdollisuuksista että 
rajoitteista. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen terveysjärjestelmä kiinnosta 
saksalaisia ja se esitetään heille tarkemmin tämän vuoden elokuun lopussa.  

Saman tapaamisen aikana Simmern:in ja Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajat aloittivat 
keskustelut mahdollisesta ystävyyskaupunkitoiminnasta. Asiasta keskustellaan edelleen ja 
seuraava tapaaminen on suunnitteilla.  
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Syyskuussa 2018 järjestetään Leader PoKo:n alueella Workshop aiheella ”Nuoret”. 
Workshopiin osallistuvat julkisen tahon henkilöitä sekä Saksasta, että Suomesta. 

4.7. Yritysyhteistyö ja työntekijävaihto 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: Yritysten tarpeista lähtevä kv-neuvonta, 
tavoitteena 6 yritystä, joita neuvottu kv-yhteyksien luomisessa ja kehittämisessä. 

Kv-koordinaattori osallistui alueen yrittäjäyhdistyksien tapaamisiin sekä vieraili 
useammassa yrityksessä tutustuakseen alueen toimijoihin ja tehdäkseen heille kv-hanketta 
tutuksi. Hankkeen tunnettuutta lisättiin myös erilaisissa tapaamisissa ja kirjeenvaihdoissa 
mm. Virtain elinkeinovastaavien ja Mänttä-Vilppulan kehitysyhtiön edustajien kanssa. Kv-
koordinaattori on auttanut alueen yrityksiä luomaan erilaisia kontakteja Saksaan, neuvonut 
heitä kansainvälistymiseen ja Saksaan viennin liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustanut 
heitä pienimuitoisissa käännösasioissa. Saksassa järjestettyjen messujen aikana kv-
koordinaattori loi uusia yhteistyökontakteja ja avusti paikalla olevia suomalaisia yrityksiä 
mm. (messu-)kulttuuriasioissa ja tarvittaessa myös tulkkauksissa. Messuille osallistuminen 
edesauttaa kv-koordinaattorin osaamista ja työtä kaikin puolin, josta hyötyvät loppujen 
lopuksi taas paikalliset toimijat. Kv-koordinaattorin tukea on saanut myös Mänttä-
Vilppulan kaupungin ja MW-Kehityksen Sasso kansanpuistohanke. 

Loppukesästä 2017 aloitettiin keskustelut TAMK:in kanssa kansainvälisestä 
yritysryhmähankkeesta. Keskusteluita käytiin sekä kasvotusten, että Skypen välityksellä. 
Saksalainen ammattikorkeakoulu oli osoittanut kiinnostuksensa yhteistä kv-hankkeetta 
kohtaan. Maaliskuussa 2018 järjestetyssä palaverissa olivat mukana myös saksalaisten 
Leader-ryhmien edustajat. Pitkään kestäneestä keskustelusta ja saksalaisen 
ammattikorkeakoulun kiinnostuksesta huolimatta TAMK päätti keväällä 2018 skaalata 
yritysryhmähankettaan koko Pirkanmaan alueelle saadakseen hanketta isommaksi ja 
välttääkseen riippuvuutta saksalaiseen hankekumppaniin. Hankkeen tavoite on edelleen 
yrityksien avustaminen kansainvälistymisessä ja hankkeesta hyötyvät edelleen myös 
Leader PoKo:n alueen yritykset ja suomalaiset opiskelijat. 

Helmikuussa 2018 järjestetylle bioenergiamatkalle osallistuneet yritykset pääsivät 
tutustumaan erilaisiin bioenergiayrityksiin ja -laitoksiin ja luomaan yhteyksiä paikan 
päällä. Solmittuihin kontakteihin on pidetty kv-koordinaattorin avulla yhteyttä myös 
opintomatkan jälkeen, tavoitteena itsenäinen ja jatkuva kansainvälinen yhteistyö.  

Yritykset, jotka ovat olleet mukana bioenergiamatkalla tai joita on avustettu 
kansainvälisissä asioissa ovat mm. Visu Kaluste, JAK-Metalli Oy, Airia Oy, Koskenvoima Oy, 
Arkkitehti- ja audiovisuaalinen suunnittelutoimisto A.W.A (Vehkaniemen loma- ja juhlatila) 
ja MW-Kehitys Oy.    

KV-koordinaattori vieraili messuilla Münchenissä, Frankfurtissa ja Friedrichshafenissa 
tutkiakseen saksalaista messukulttuuria ja kartoittaakseen yhteistyökumppaneita.  
Jälkimmäisillä messuilla hän lisäksi avusti SASSI-hankkeen toimijoita hankkeen 
markkinoinnissa messuilla ja muiden AirPark -alueiden kartoitussyistä järjestetyissä 
vierailuissa.  
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4.8. Toteutus 

Hankkeelle on palkattu kansainvälisten asioiden koordinaattori, joka vastaa hankkeen 
käytännön toteuttamisesta. Hankkeen työtavaksi saksalaisten kumppanien kanssa valittiin 
workshopien järjestäminen molemmissa maissa eri kohderyhmien kesken. Alueen toimijat 
aktivoidaan ensisijaisesti yhteistyöhön saksalaisten toimijoiden kanssa ja toissijaisesti 
etsitään tarvittaessa muualta Euroopasta kansainvälisiä kumppaneita. Toimijoita 
avustetaan ja neuvotaan kv-hankkeiden käynnistämisessä sekä järjestetään opintomatkoja 
kumppanialueille ja vierailuja kansainvälisille vieraille Ylä-Pirkanmaalle. Lisäksi 
hankesuunnitelma tarjoaa mahdollisuuden kohderyhmien toimijoiden osallistumiseen 
Saksassa järjestettäviin tapahtumiin ja messuille. Uusia yhteistyökontakteja ja -alueita 
kartoitetaan koordinaattorin osallistumisella kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. 
Koordinaattori tekee omalta osaltaan aluemarkkinointityötä, aina kun siihen tarjoutuu 
tilaisuus. Jokaisen Suomessa järjestetyn tapahtuman ja workshopin oheisohjelmana on 
vieraille tehty Ylä-Pirkanmaan alue tutuksi, aina kunkin ryhmän oman 
mielenkiinnonkohteet huomioon ottaen. 
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5. Toimenpiteet aikajärjestyksessä 

28.-31.03.2017 Ohjausryhmän suunnitteluworkshop Saksassa 

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa heti hankkeen alkuun keskustellakseen 
hankkeen mahdollisista aiheista ja aikatauluista. Matkan aikana tutustuttiin myös 
saksalaisten yhteistyöalueisiin. Matkalle Suomesta Saksaan lähti ohjausryhmän lisäksi 
TAMK:in korkeakouluasiamies. Tapaamisen aikana tulivat esille monta aihetta, jotka 
olisivat kiinnostavia alueille ja monelle eri taholle. Päätettiin järjestää hankkeen 
ensimmäinen taideaiheinen workshop toukokuun lopussa Suomessa. 

Suunnittelupalaverien lisäksi ryhmä tutustui alueiden Leader-hankkeisiin. LAG Hunsrückin 
alueella vierailtiin seuraavissa kohteissa: riippusilta ”Geierlay”, eläin- ja elämyspuisto ”Tier- 
und Erlebnispark Bell” ja kylähanke ”Miten im Garten”. LAG Welterbe Oberes 
Mittelrheintal:in alueilta tulivat tutuiksi saksalaisen ”Heimat”-elokuvan kuvauspaikkana 
toiminnut Günderodehaus, näköalaravintola ”Loreleyblick Maria Ruh” ja näkötorni 
”Fünfseenblick”.  

08.-12.05.2017 LINC2017 Luxemburgissa 

LINC2017 oli kansainvälinen tapahtuma, joka kokosi 09.-12.05.2017 Luxemburgiin yli 300 
ruohonjuuritason kehittäjää 21 eri EU-maasta. Kv-koordinaattori osallistui tapahtumaan 
yhdessä LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal:in toiminnanjohtajien 
kanssa. Ennen seminaaria KV-koordinaattori osallistui kansainväliseen tapaamiseen, jossa 
olivat mukana Leader-ryhmien edustajat Suomesta, Slovakiasta, Romaniasta ja Saksasta.  

LINC-seminaarin ensimmäisen päivän opintomatkojen aikana osallistujille esiteltiin 
erilaisia projekteja Luxemburgin viidellä Leader-alueella. KV-koordinaattori osallistui 
’Maaseudun elinkeino ja kestävä kehitys’ -nimiselle opintomatkalle, joka vei ryhmän 
lännessä aivan Belgian rajalla sijaitsevan Atert-Wark:in Leader-alueelle. Päivän aikana 
vierailtiin vanhassa myllyssä, jossa ryhmälle esitettiin Leader-ryhmän toiminnan lisäksi 
erilaisia projekteja ja käytiin keskustelua mm. siitä, mitkä ovat kestävän kehityksen 
tärkeimmät osat. Redange-Lycéen tiloissa pidettiin esitys ’Earthship’ -hankkeesta ja 
tutustuttiin ’Aquaponics’ -projektiin, joka simuloi symbioottista ympäristöä. 
Urheilutapahtuma, oheisohjelma ja ensimmäisen päivän opintomatka tarjosivat hyvän 
mahdollisuuden tutustua muihinkin Leader-toimijoihin Euroopan laajuisesti, verkostoitua 
ja kertoa PoKo:n kv-hankkeesta.   

18.05.2017 Hanketoimijoiden tapaaminen Tampereella 

KV-koordinaattori osallistui Ahlmanin koulun säätiön järjestämään hanketoimijoiden 
tapaamisen Ahlmanin tilalla Tampereella torstaina 18.05.2017. Ohjelmaan kuului 
valtakunnallisen Lähiruoan koordinaatiohankkeen ja sen palvelujen esittely. Tilaa annettiin 
kuitenkin myös kaikille osallistujille, jotka pystyivät halutessaan tuoda heidän 
ajankohtaisimmat asiat esille. KV-koordinaattori esitteli omaa hankettaan. 
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23.05.2017 Maaseutuverkoston KV-hankepäivä Helsingissä 

Maaseutuverkosto järjesti vuoden 2016 syksyn ja talven sekä vuoden 2017 kevään aikana 
kv-hanketilaisuuksia ympäri Suomea, joista viimeinen pidettiin 23.05.2017 Helsingin 
Messukeskuksessa. Päivän aika käytiin läpi perusasiat maaseuturahaston kansainvälisen 
hanketoiminnan mahdollisuuksista ja miten hankkeita käytännössä saadaan liikkeelle. 
Kerrottiin kuulumisia kv-työn saralta ja esitettiin käytännön kokemuksia kv-työstä.  

Hankepäivään osallistuivat maaseudun kv-hanketoiminnasta kiinnostuneet, ml. Leader-
ryhmien ja ELY-keskusten toimijat. KV-koordinaattori osallistui hankepäivään, joka tarjosi 
hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden kv-toimijoiden kanssa ja saada uutta tietoa kv-
hanketoiminnasta.  

28.-31.05.2017 Workshop kulttuuritoimijoille Mänttä-Vilppulassa  

Maaliskuun tapaamisessa Leader ryhmien edustajat olivat päättäneet, että seuraava 
workshop rakennetaan taide- ja kulttuuriaiheiden ympärillä ja että se järjestetään 
toukokuun lopussa Suomessa. Workshopin aikana ryhmä vieraili Gösta-museon, 
Aleksanterin-linnan/Serlachius-residenssin ja Gustaf-museon lisäksi Killinkosken Wanhan 
Tehtaan Into-keskuksessa ja Eija Pirttilahden työpajalla. Vierailukohteet antoivat hyviä 
avauksia keskusteluihin, jotka johtivat päätökseen kehittää yhteistyötä valokuvausaiheen 
ympärillä. Leader ryhmät keräävät kiinnostuneita toimijoita kasaan tarkoituksella järjestää 
alkuun tapaamiset, joina aloitetaan aluekohtaiset keskustelut yhteistyöideoista ja -
mahdollisuuksista ennen seuraavan workshopin järjestämistä. 

Saksasta workshopiin osallistui toimintaryhmien edustajien lisäksi Simmernin 
kaupunginjohtaja, paikallinen taiteilija, museojohtaja, matkailuyrityksen toiminnanjohtaja 
ja kehitysyhdistyksen projektijohtaja. Suomessa heitä oli vastassa kaupungin- ja 
kunnanjohtajia, kuntien kehittäjät, kulttuuritoimijoita, museojohtaja ja taiteilija. Saksalaiset 
vieraat majoittuivat workshopin ajan kahdella huvilalla järven rannalla. Tutustuakseen 
vieraita suomalaiseen kulttuuriin ryhmä vietti ensimmäisen ja viimeisen illan huviloilla. 
Yhteiset illat suomalaisten kanssa antoivat mahdollisuuden mutkattomaan 
kanssakäymiseen.   

30.07.-12.08.2017 regioCAMP 2017 

Kesäkuun 2017 lopussa Lions Club Dieblich otti yhteyttä kv-hankekoordinaattoriin 
uraohjausleirin regioCAMP 2017 tiimoilta. Leiri oli tarkoitettu 15 v. tai vanhemmille 
koululaisille ja opiskelijoille ja se järjestettiin yhteistyössä yritysten, koulujen, 
ammattikorkeakoulujen, jaostojen, organisaatioiden ja yhdistysten kanssa. Alueen 
ammattimahdollisuuksia esitettiin teoriassa ja käytännössä. Workshopit ja ammatillinen 
neuvonta täydensivät tutustumisen eri ammatteihin ja uraohjauksen. regioCamp:in 
tarkoitus oli osoittaa nuorille, että myös maaseutu tarjoa monenlaisia mahdollisuuksia. 
Ohessa järjestettiin erilaista vapaa-ajantoimintaa, sekä leirialueella että myös muualla 
Hunsrückin alueella.  

Leirejä järjestettiin kaksi kahtena peräkkäisenä viikkona 30.07.-12.08.2017 (saapuminen 
su iltapäivä, lähtö la puoliltapäivin) Saksassa Rhein-Hunsrückin alueella. Leirien toteuttaja 
oli Lions Club Dieblich. Hankkeeseen oli saatu rahoitusta sekä Rheinland-Pfalz:in talous-, 
viestintä-, liikenne-, maatalous- ja viiniviljely-ministeriöltä, että Rhein-Hunsrück:in 
piirikunnalta. Lions Club Dieblich toivoi saavansa mukaan myös suomalaisia nuoria. KV-
hankekoordinaattori tiedotti leiristä PoKo:n Facebook-sivuilla ja kontaktoi Leader PoKo:n 
alueen Lions Clubien lisäksi kaupunkien ja kuntien nuorisotyöntekijöitä.  
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Mänttä-Vilppulasta löytyi kaksi leiristä kiinnostunutta nuorta ja he osallistuivat 
regioCAMP:iin leirin toisella viikolla.  

09.08.2017 Valokuvatoimijoiden tapaaminen Mänttä-Vilppulassa  

Keskustelut toukokuisen workshopin aikana johtivat päätökseen kehittää yhteistyötä 
valokuvausaiheen ympärillä. KV-koordinaattori keräsi ja kutsui koolle valokuva-aiheesta 
kiinnostuneita toimijoita. Autere-opistolla järjestetyssä kohtaamisessa paikalla oli 
valokuvakerhojen ja -seurojen edustajia, Suomen Valokuvahistoriallisen yhdistyksen 
edustajia, valokuvaajia, yrittäjä, toimittaja ja harrastajia. Tapaamisessa käytiin keskustelua 
kv-yhteistyöideoista ja -mahdollisuuksista valokuvausaiheen ympärillä.  

18.-21.02.2018 Bioenergiamatka Reinin alueelle 

Rhein-Hunsrück:istä löytyy lukuisia uusiutuvalla energialla toimivia pientuotantolaitoksia, 
jotka toimivat niin aurinkoenergialla, maalämmöllä kuin lannallakin ja tuottavat energiaa 
muutamalle talolle, kylän koululle tai jopa koko kylälle. Yhteistyökumppaneiden alue on 
herättänyt kiinnostusta aina kansainväliselle tasolle asti ja innovatiivinen piirikunta on 
suosittu matkakohde liittyen uusiutuvan energian mahdollisuuksii. Koska 
energiaratkaisuilla ja -malleilla on varmaan PoKo:nkin alueen toimijoille paljon annettavaa, 
ryhdyttiin järjestämään uusiutuva energia -aiheista opintomatkaa Saksaan. Tavoittaakseen 
alueen uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet toimijat, kirjoitti kv-koordinaattori 
lehtitiedotteita matkasta. Lehtitiedotteet lähetettiin kuvan kera eri sanomalehdille 
julkaistavaksi. Ennen matkaa järjestettiin tiedotustilaisuus. Matkaan osallistuivat Airia Oy, 
Koskenvoima Oy, MW-Kehitys Oy ja Pertti Naapi Jämsästä. 

11.-14.03.2018 Ohjausryhmän tapaaminen Suomessa  

Maaliskuussa 2018 ohjausryhmä kokoontui jälleen tehdäkseen hankkeen tilannekatsausta 
ja keskustellakseen menneistä tapahtumista ja saavutuksista.  Käytiin läpi hankkeen 
taloudellinen tilanne ja päätettiin tulevista toimenpiteistä. Lisäksi vierailtiin Virrat Hacklab 
ry:llä tutustuakseen sen toimintaan ja esitelläkseen kansainvälisiä hankeideoita. 
Tapaamisessa Mäntän Rotaryklubi ry:n edustajien kanssa avattiin keskustelu mahdollisesta 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Seuraavaksi kartoitetaan saksalaisten yhteistyöalueiden 
Rotaryklubien kiinnostusta. 

27.03.2018 Kv-työn ajankohtaispäivä Helsingissä 

Vuonna 2018 Maaseutuverkoston järjestämässä kv-ajankohtaispäivässä kokoontuivat 
jälleen kv-hankkeiden vetäjät, Leader-ryhmien ja ELY-keskusten henkilöstö, kv-toimijat ja 
muut kv-työstä kiinnostuneet. Myös kv-koordinaattori osallistui hankepäivään, joka tarjosi 
hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden kv-toimijoiden kanssa ja saada uutta tietoa kv-
hanketoiminnasta. Päivän aikana käytiin läpi alueiden kuulumiset, minkälaisia kv-
hankkeita on käynnissä ja mitä niissä ja kv-hankkeissa yleensä askarruttaa. Kv-
koordinaattori piti esityksen omasta kv-hankkeestaan. Kerrottiin Ministeriön, 
Maaseutuviraston, Maaseutuverkoston ja Euroopan maaseutuverkoston ajankohtaisia 
kuulumisia ja asioita kv-hankkeiden osalta. Tapahtuma loi mahdollisuuden kv-
koordinaattorin ja ohjausryhmän jäsenen Julijana Ivanova kahdenkeskeiselle keskustelulle 
ja kv-hankkeen tilannekatsaukselle.   
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09.-11.04.2018 Analytica -messut Münchenissä 

Kv-koordinaattori vieraili Münchenissä messuilla tutkiakseen saksalaista messukulttuuria 
ja toimintatapaa messuilla sekä kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Koska 
kv-koordinaattori yhdisti messuvierailun hänen omaan henkilökohtaiseen reissuunsa, 
matka- yms. kuluja ei katettu kv-hankkeen budjetista. 

17.-22.04.2018 AERO Expo Friedrichshafenissa ja AirPark -alueisiin tutustuminen 

Ranskassa 

Kv-koordinaattori lähti yhdessä Mänttä-Vilppulan kaupungin ja MW-Kehityksen edustajien 
kanssa Sassi kansanpuistohankeen tiimoilta Friedrichshafeniin AERO Expo 2018 -
ilmailumessuille avustaakseen hanketoimijoita hankkeen esittelemisessä ja 
kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita.  Messujen jälkeen ryhmä vieraili 
Ranskassa sijaitsevilla AirPark -alueilla tutustuakseen niiden toimintatapoihin, 
turvallisuusjärjestelyihin ja ohjeistuksiin.  Tietoja kerättiin Trafia ja Suomen tulevaa 
lainsäädäntöä varten. Kv-koordinaattorin matkakustannukset maksoi Mänttä-Vilppulan 
kaupunki.  

12.-15.06.2018 ACHEMA -messut Frankfurtissa 

Kv-koordinaattori vieraili Frankfurtissa messuilla tutkiakseen saksalaista messukulttuuria 
ja toimintatapaa messuilla sekä kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hän 
tutustui myös kuorma-auton tuonnin Saksasta Suomeen liittyviin säädöksiin. Koska kv-
koordinaattori yhdisti työnsä hänen omaan henkilökohtaiseen reissuunsa, matka- yms. 
kuluja ei katettu kv-hankkeen budjetista. 

6. Viestintä 

Hankkeen tapahtumista ja toimenpiteistä tiedotetaan ensisijaisesti Leader PoKo:n 
kotisivuilla www.pokory.fi, josta julkaisuja jaetaan aina myös toimintaryhmän Facebook-
sivuille. Lisäksi hyödynnetään Leader PoKo:n Instagram-tiliä.  Hankkeen tunnettuutta 
pyritään kasvattamaan alkutiedotteen lisäksi säännöllisten hankekuulumisien avulla. Kv-
koordinaattorin kirjoittama tiedote bioenergiamatkasta julkaistiin myös muutamassa 
paikallislehdessä ja mm. Mäntän Rotaryklubi ja MW-Kehitys mainitsivat kv-hanketta 
omissa tiedotteissaan.   

7. Aikataulu 

Hankkeen toteutusaika on 01.03.2017 – 31.05.2019. Raportointihetkellä toimenpiteiden 
aikataulu on ollut seuraava: 

2017 

28.-31.03.2017  Ohjausryhmän suunnitteluworkshop Saksassa 

08.-12.05.2017  LINC2017 Luxemburgissa 

18.05.2017   Hanketoimijoiden tapaaminen Tampereella 

23.05.2017   Maaseutuverkoston KV-hankepäivä Helsingissä 

28.-31.05.2017  Workshop kulttuuritoimijoille Mänttä-Vilppulassa 

30.07.-12.08.2017  regioCAMP 2017 

09.08.2017   Valokuvatoimijoiden tapaaminen Mänttä-Vilppulassa 

 

http://www.pokory.fi/
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2018 

18.-21.02.2018  Bioenergiamatka Reinin alueelle 

11.-14.03.2018  Ohjausryhmän tapaaminen Suomessa  

27.03.2018   Kv-työn ajankohtaispäivä Helsingissä 

09.-11.04.2018  Analytica -messut Münchenissä 

17.-22.04.2018  AERO Expo Friedrichshafenissa 

   AirPark vierailut Ranskassa 

12.-15.06.2018  ACHEMA -messut Frankfurtissa 

8. Resurssit 

Hanketta koordinoi kokopäiväiseksi hanketyöntekijäksi palkattu Silvia Ufer. PoKo ry:n 
toimihenkilöt ovat tarvittaessa tukena ja apuna. Hankkeen etenemistä ja sujumista seuraa 
PoKo ry:n hallituksen lisäksi hankkeelle valittu ohjausryhmä. Koordinaattori on mukana 
suurimmassa osassa hallituksen kokouksia kertomassa hankkeen etenemisestä sekä 
tehdyistä että tulevista ja suunnitteilla olevista toimenpiteistä. Keväällä 2018 PoKo ry:n 
hallituksen puheenjohtaja piti kehityskeskustelut sekä jokaisen yksittäisen työntekijän että 
koko tiimin kanssa. Kv-koordinaattori osallistui myös ELY-keskuksen kanssa pidettyyn 
yhteistyöpalaveriin. Leader Viisari:n ja Leader PoKo:n vertaisauditoinneissa kv-
koordinaattori toimi sihteerinä.   

Hankkeen kustannusarvio koostu kokopäivätoimisen hankevetäjän palkkakuluista ja 24 % 
Flat Rateista.   

9. Toteutuksen organisaatio 

Käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta vastaa hankkeelle palkattu kansainvälinen 
hankekoordinaattori. Hankkeen ohjausryhmä on raportointihetkellä kokoontunut kaksi 
kertaa käsitelläkseen hankkeen tavoitteita, saavutuksia, toteutumia ja tulevia toimenpiteitä. 
Ensimmäinen ohjausryhmän tapaaminen pidettiin maaliskuussa 2017 Saksassa, toinen 
maaliskuussa 2018 Suomessa. Saksassa järjestetyissä tapaamisissa ja workshopeissa kv-
koordinaattori saa apua saksalaisilta yhteistyökumppaneilta. Ilman heidän apua olisi 
erittäin haasteellista saada ulkomailla järjestetyt tapahtumat onnistumaan.  

10. Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutetaan PoKo ry:n omasta hankekiintiöstä rahoitettavasta kansainvälisestä 
yhteistyöhankkeesta. Hankkeelle on valittu yksinkertaistettu kustannusmalli, joka koostuu 
kokopäivätoimisen hankevetäjän palkkakuluista ja 24 % Flat Rateista. Prosenttimääräisinä 
korvattavat laskennalliset yleiskustannukset toiminnasta lasketaan 
henkilöstökustannuksien perusteella, jotka ovat syntyneet hankkeen toteuttamiseksi 
tarpeellisesta työstä. Prosenttimääräiseen osuuteen sisältyvät kustannukset ovat esim. kv-
koordinaattorin matkakustannukset, toimistokustannukset, päiväraha sekä 
osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin. 

Kustannusmallista johtuen ELY-keskuksen etukäteishyväksyntää matkoille, workshopeille 
ja seminaareille ei tarvita. Hankkeen aikana järjestettyjen workshopien ja seminaarien 
rahoitukset katsotaan aina tapauskohtaisesti.  

Ajalle 01.03.-31.12.2017 kv-koordinaattorin palkkakulut olivat yhteensä 31.563,71€. 
Laskennalliset yleiskustannukset vuoden 2017 toiminnasta ovat näin ollen 7.575,29€. 
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Ajalle 01.01.-30.06.2018 kv-koordinaattorin palkkakulut olivat yhteensä 18.839,25€. 
Laskennalliset yleiskustannukset vuoden 2018 ensimmäisestä puolesta vuodesta 
toiminnasta ovat näin ollen 4.521,42€. 
 
Kulut ja kustannukset yhteensä 01.03.2017 – 30.06.2018: 
Palkkakulut   50.402,96€ 
Laskennalliset yleiskustannukset 12.096,74€ 
 

11. Raportointi ja seuranta 

Raportoinnista vastaa kv-hankekoordinaattori. Kokouksien pöytäkirjat ja tapahtumien ja 
workshopien muistiot hän kirjoittaa sekä suomeksi, että saksaksi. Seurannasta vastaa 
ohjausryhmän lisäksi PoKo ry:n hallitus. 

12. Toteutusoletukset ja riskit 

Raportointihetkellä näyttää vahvasti siltä, että suurin osa hankkeen tavoitteista tulee 
selkeästi ylittymään. Harjoittelijavaihdon ja matkailupakettien osalta tilanne ei 
raportointihetkellä valitettavasti näytä yhtä hyvältä ja em. aiheiden tavoitteet eivät näillä 
näkyimin tule kaikin osin täyttymään.  

Matkailutoimijoiden aktivointi on osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Kv-koordinaattori 
on pyrkinyt aktivoimaan alueen matkailualan toimijoita erilaisten tapaamisien ja 
vierailuiden kautta. Yhteydenotoista huolimatta vastakaiku on kuitenkin ollut erittäin 
vähäistä. Useimmiten yrittäjillä ei ole aikaa, resursseja eikä varoja lähteä kehittämään omaa 
hanketta. Matkailupakettien rakentaminen vaatisi kuitenkin matkailutoimijoiden 
osallistumista. 

Kansainvälinen yhteistyö vaatii aikaa. Kansainvälistymistä nähdään edelleen vain koskevan 
ja siitä hyötyvän isot yritykset. Kynnys lähteä mukaan saattaa näin ollen hyvinkin iso ja 
toimijat eivät ole valmiita investointeihin, kun hyötyä ei välttämättä tunnisteta. Hankkeen 
budjetissa ei ole varaa ulkopuolisille kuluille mikä on myös vaikuttanut toimijoiden 
aktiivisuuteen. Kaikissa asioissa herää yleensä ensimmäiseksi kysymys minkä verran kv-
hanke tukee asiaa tai tapahtumaa ja minkä verran on investoitava itse.  

Kansainvälistymisen tuomia hyötyjä nähdään useimmiten vasta silloin kun osallistuu itse 
kansainväliseen tapahtumaan tai opintomatkalle. Tapaamisien kautta luodut yhteydet 
kehittyvät hitaasti ja matkoilla saatuja vaikutelmia, tietoja ja yhteyksiä sulatellaan yleensä 
melko hitaasti. Tahoille on näin ollen annettava tarpeeksi aikaa sisäistä asioita ennen kuin 
pyrkii viemään asioita eteenpäin.  

PoKo ry:n toiminnanjohtajan jääneen pidempiaikaiselle sairaslomalle vuoden 2017 lopussa 
hallitukselle esitettiin kv-koordinaattorin ja va. toiminnanjohtajan toimesta kv-hankkeen 
muuttamista ja kv-koordinaattorin työajan jyvitystä siten, että 60% työajasta koostusii kv-
hanketyöstä ja loput 40% Leader-ryhmän hallinnollisesta työstä. Hankeaikaa olisi jatkettu 
mikä olisi antanut enemmän aikaa kv-yhteistyön kehittämiselle. Saksalaiset 
yhteistyökumppanit pitivät ehdotusta erittäin hyvänä varsinkin tuomansa jatkoajan vuoksi. 
PoKo ry:n hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta ja päätti pitää kv-hankkeen 
ennallaan.   
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13.  Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. alueen oppilaitokset (TAMK, Tredu, Autere 
opisto), Killinkosken kyläyhdistys, Mäntän Kamerakerho, Suomen Valokuvahistoriallinen 
yhdistys, Virtain kameraseura, kaikkien alueiden nuorisotoimet, Serlachius-museot ja 
Serlachius-residenssi, Mäntän Rotaryt, Virrat Hacklab ry, Honkalakoti ry, Ruoveden 
päiväkoti, Mäntän Tennispaviljonki, Virtain kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, MW-
kehitys sekä eri alojen yritykset ja yrittäjät, jotka ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä.  
Majoitusyrityksiä, ruokapaikkoja ja vierailukohteita on suosittu tasapuolisesti 
vierasmäärän ja vieraiden toiveiden mukaan. 

14. Tulokset ja vaikutukset 

Tulokset ja vaikutukset kirjataan loppuraporttiin. 

15. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Keskustelua on käyty mm. uudesta, muihin maihin kohdistuneista kv-hankkeista aina 
tahojen tarpeen ja toiveen mukaan. Varsinaisia jatkotoimenpiteitä esitetään kuitenkin vasta 
hankkeen loppuraportissa.  

16. Allekirjoittajat ja päiväys  

 

Väliaikaraportin vakuudeksi 17.09.2018 

 

 

________________________________   

Kaisa Vihinen    
va. toiminnanjohtaja, hankeneuvoja    

 

 


