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Lyhyesti vuodesta 2014 

 

Vuosi 2014 käynnisti virallisesti uuden rahoituskauden. Kausi 2007 – 2013 siirtyi ”teknisesti” histori-

aan, joskin tuohon kauteen kohdistuva työnteko Leader-ryhmissä jatkui ja jatkuu edelleen. MMM:n 

myöntämän lisätalousarvion kautta PoKo ry:n hallituksella oli mahdollisuus alkuvuodesta tukea vie-

lä muutamia alueen yritysten investointeja. Tämän jälkeen vanha kausi vaikuttaa enää olemassa 

olevien hankkeiden neuvonnan muodossa ja kauden tietojen ja vaikuttavuuden koostamisena. 

 

Kausien vaihde on edellyttänyt sopeuttamista ja sopeutumista. Leader-toimintaraha vanhalta kau-

delta on kulunut vääjäämättä kohti loppuaan. PoKon molemmat työntekijät ovat koko vuoden ol-

leet osittain lomautettuina tehden 60 %:n työaikaa. Koska uuden kauden käynnistyminen ei ole 

vielä vuonna 2014 tapahtunut, niin vaadittavat työt ovat hoituneet em. järjestelyllä.  

 

PoKo ry:n kansainvälinen yhteistyö otti lisää askelia vuoden 2014 aikana. Saksalaisten Leader-

ryhmien kanssa tehty pitkäjänteinen yhteistyö on näkynyt niin yrityselämän, koulutuksen kuin har-

rastetoimijoidenkin piirissä erilaisina kansainvälisinä yhteyksinä. Kansainvälisen hanketoiminnan 

päättyminen kesän kynnyksellä asettaa PoKolle haasteen saada toiminnalle jatkoa. 

 

Uusi kausi on tuonut PoKon toimialueeseen merkittävän muutoksen. Kurun sulautuessa muun Ylö-

järven kaupungin mukana Kantri ry:n toimialueeseen ja Juupajoen kunnan tulo osaksi PoKon aluetta 

ja toimintaa. PoKo ry toimii aluemuutoksen jälkeen myös luonnollisena osana näiden kaupunkiseu-

dun ulkopuolella sijaitsevien kuntien (Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki) yhteistä toimin-

taa. PoKo on toiminut v. 2014 varsin luonnollisena alustana kuntien yhteistyön edistämisessä. Tästä 

konkreettisena esimerkkinä PoKo käynnisti alueellisten tulevaisuusfoorumien sarjan, jonka kaksi 

ensimmäistä kokoontumista toteutuivat vuonna 2014. 

 

Hallinnon luomat puitteet tulevalle kaudelle hahmottuvat hiljalleen. Yhteistyötä hiotaan julkisen 

sektorin toimijoiden, niin ELY-keskuksen, Maaseutuvirasto kuin Maa- ja Metsätalousministeriönkin, 

suuntaan. Vuoden lähestyessä loppuaan saatiin myös virallisia tietoja rahoituskiintiöistä, toiminta-

rahan määrästä ym. keskeisestä asiasta. Uuden kauden käynnistyy hanketoiminnan osalta tämän 

hetken tiedon mukaan huhtikuussa.        
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1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 
 

PoKo ry:n (myöhemmin PoKo) Kompassi-kehittämisohjelman määrittelyn mukaan hallituskäsitte-

lyyn tulevien hankkeiden tulee olla ”teknisesti toteuttamiskelpoisia” ja maaseutuohjelman rahoi-

tukseen kelpaavia. Työntekijöiden tehtävänä on ollut karsia tiedusteluista sellaiset, joissa aiotut 

toimenpiteet eivät ole luonteeltaan kehittämisrahoitukseen sopivia tai maaseutuohjelman mukai-

sia. Hallituksen tehtäväksi on jäänyt aito tarkoituksenmukaisuusharkinta, jossa se arvioi paikallis-

tuntemusta käyttäen esitettyä hankeajatusta, sen realistisuutta ja sopivuutta sekä Kompassi-

kehittämisohjelman tavoitteisiin että esitettyyn toimintaympäristöön. 

 

Ennen hallituksen kokouksia on järjestetty hankeryhmän kokoontuminen. Hankeryhmä käy läpi 

esityslistalla olevat hankehakemukset. Ryhmä on avoin kaikille hallituksen jäsenille. Lähtökohtana 

kuitenkin on, että puheenjohtaja ja yhdistyksen työntekijät ovat aina läsnä hankeryhmässä. Halli-

tuksen jäseniä on ryhmään osallistunut normaalisti yhdestä kuuteen henkeä. Hankeryhmän tarkoi-

tus on nostaa esille hakemuksen kriittiset kohdat hallituskäsittelyä varten sekä muodostaa esitys 

hankkeen hyväksymisestä, hylkäämisestä tai mahdollisesta lisätietojen tarpeesta. Ryhmän kokoon-

tumisista ei pidetä pöytäkirjaa ja hankeryhmä on muutoinkin luonteeltaan epävirallinen, keskuste-

leva elin. 

 

Vuoden 2014 aikana tuli vireille yhteensä seitsemän yritystukihakemusta. PoKon hallitus kokousti 

vuonna 2014 viisi kertaa ja piti lisäksi yhden kokouksen sähköpostin välityksellä. Sovitun periaat-

teen mukaan hallituksen kokouksia pyrittiin järjestämään eri kohteissa toimialueella. Hankehake-

muksia käsiteltiin vuoden toisessa kokouksessa. Seitsemästä yritystukihakemuksesta hallitus puolsi 

kuutta, yhden hakija veti pois ennen hallituskäsittelyä. Kaikki vuonna 2014 puollettuina ELY-

keskukseen toimitettua tukihakemusta sai myönteisen hankepäätöksen.  

 

PoKo oli osatoteuttajana mukana Viisari ry:n hallinnoimassa Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla 

(YTM) – hankkeessa. Hankkeessa oli mukana PoKon lisäksi Keski-Suomen Leader-ryhmät. Hankkeen 

toteutusta jatkettiin hankesuunnitelman mukaisesti myös vuonna 2014. Kansainvälistyvä Ylä-

Pirkanmaa – hanke toimi kansainvälisen toiminnan käynnistäjänä ja koordinoijana. Hankkeessa 

työskennelleen kv-koordinaattori Anu Schuolerin työsuhde PoKo ry:een päättyi hankkeen päättymi-

sen myötä toukokuun 2014 lopussa.   

 

Kompassi-kehittämisohjelman mukaan hallituksen puoltamien hankkeiden tulee toteuttaa jotain 

ohjelman seitsemästä toimintalinjasta: 

 

1. Elinkeinotoimintaa ja sen toimintaympäristöä tukevat hankkeet 

2. Lähellä julkista sektoria olevien palveluiden uudelleenorganisointia tukevat yhteistyö-

hankkeet 

3. Maaseutumaista asumista kehittävät hankkeet 
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4. Paikallisyhteisöjen omat, paikallistaloutta vahvistavat hankkeet 

5. Paikallisyhteisöjen yhteistoimintaan kannustavat hankkeet 

6. Paikallis- tai aluetalouteen heijastavat kulttuurihankkeet 

7. Kansainvälinen hanketoiminta 

 

Hankkeiden on lisäksi sovelluttava toteutettavaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

masta, jossa Leader-hankkeet jaotellaan toimenpiteisiin 411 (ohjelman toimintalinja 1), 412 (ohjel-

man toimintalinja 2), 413 (ohjelman toimintalinja 3) ja 421 (ohjelman toimintalinja 4). 

PoKon Kompassi-kehittämisohjelmaan vuonna 2014 mukaan hyväksytyt kuusi yritystukea jakautui-

vat toimintalinjoittain seuraavasti:  

 

Kompassi-ohjelman toimintalinja:       1           6 hakemusta 

2  0 hakemusta 

3  0 hakemusta 

4  0 hakemus 

5  0 hakemusta 

6  0 hakemus 

7  0 hakemusta 

 

Manner-Suomen maaseudun       411          0 hakemusta 

kehittämisohjelman toimenpide:       412                    0 hakemusta 

413            6 hakemusta 

421                    0 hakemusta 

 

PoKon Kompassi-kehittämisohjelmasta ei rahoitettu erityisympäristötukiin liittyviä toimenpiteitä 

(yhdistysten hakemat perinnebiotoopit ja monivaikutteiset kosteikot). PoKo on kirjoittanut kuiten-

kin lausuntoja ohjelmakauden aikana perinnebiotooppien hoidosta, hankekohteet tosin sijoittuivat 

Pirkan Helmi ry:n alueelle, toteuttajana Kaunis maa ry. Vuona 2014 ei lausuntopyyntöjä ollut. 

 

Leader-yritystuet ovat kohdistuneet ohjelman mukaan pieniin yrityksiin ja pääsääntöisesti sellaisiin 

hankkeisiin joilla on yhteisöllinen kytkentä tai ne edustavat alueellisesti uutta innovaatiota.  

 

Yhteisöllisinä hankkeina toteutetaan paikallisen kulttuurin nostamista ja tuotteistamista, matkailul-

listen vetovoimatekijöiden kehittämistä sekä erilaisten harrastusyhteisöjen toiminnan vahvistamis-

ta ja sitä kautta paikallisten viihtyvyystekijöiden parantamista ja elinkeinotoiminnan mahdollisuuk-

sien luomista.  

 

Alueiden välisillä hankkeilla edistetään muun muassa kansainvälisiä yhteyksiä Saksaan ja avauksia 

myös muihin Euroopan maihin.  
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PoKon aktivointityö rahoitetaan ns. toimintarahalla. MMM:n kanssa allekirjoitetun sopimuksen mu-

kaan Kompassi-kehittämisohjelmasta on käytettävissä toimintarahaan koko ohjelmakaudelle 2007 – 

2013 yhteensä 680 100 €. Vuoden 2014 loppuun mennessä toimintaraha on sopeuttamistoimista 

huolimatta kokonaisuudessaan käytetty. Vanhaan kauteen jatkossa kohdistuvat toimet toteutetaan 

yhdistyksen omin varoin.  

Toimintaraha haetaan ELY-keskukselta erillisinä hankkeina. PoKon toimintaraha jaettiin kahteen 

peräkkäiseen hankkeeseen. Toimintarahaa on käytetty tiukkaa taloutta noudattaen tiedostaen sen 

riittämättömyys ohjelmakaudella. Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintarahahankkeen käyttö 

vuoden 2014 lopussa 

  

  

11/2007–1/2011 

budjetti 

11/2007– 1/2011 

toteutunut 

 2/2011– 4/2015 

budjetti 

v. 2014 

toteutunut 

palkkakulut 231 500,00 € 239 656,00 €  246 000,00 € 245 596,09 € 

ostopalvelut 13 700,00 € 10 036,00 €  11 250,00 € 11 637,28 € 

vuokrat 18 400,00 € 17 822,00 €  15 845,00 € 17 456,47 € 

kokouspalkkiot 27 000,00 € 21 515,00 €  21 179,00 € 24 154,14 € 

viestintä 9 600,00 € 13 929,00 €  10 600,00 € 10 752,44 € 

kone- ja 

laitehankinnat 
0,00 € 0,00 € 

 
3 070,60 € 3 070,60 € 

toimistokulut 6 400,00 € 4 321,00 €  2 850,00 € 3 931,78 € 

koulutus 4 600,00 € 50,00 €  0,00 € 0,00 € 

matkat 32 900,00 € 27 562,00 €  19 700,00 € 20 164,81 € 

muut 1 900,00 € 2 899,00 €  3 505,40 € 3 513,52 € 

 

346 000,00 € 337 790,00 €  334 000,00 € 340 277,13 € 

 

Toimintarahan niukkuus oli tiedossa ja budjetointia vaikeutti sen tiedon puute, mihin asti todelli-

suudessa tämän toimintarahakauden varojen pitäisi riittää. PoKo ry:n hallitus teki syksyllä 2013 pää-

töksen budjetoida jäljellä olevat varat vuoden 2014 loppuun saakka ja toimintarahan kustannukset 

sopeutettiin tuon arvion mukaan. Käytännössä sopeuttaminen toteutettiin osa-aikaistamalla yhdis-

tyksen työntekijät, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja 60 %:n työajalle. 

 

Ostopalvelut koostuvat lähes yksinomaan kirjanpidosta, palkanlaskennasta, tilintarkastuksesta. Kir-

janpitokustannuksissa on kyetty tekemään huomattavat säästöt uudelleen järjestelyjen avulla mm. 

keskittämällä kokouspalkkioiden maksu kolmeen maksukertaan vuodessa. Kirjanpitopalvelujen 

tuottaja on kilpailutettu edellisenä vuonna ja palveluntuottajan kanssa on saatu vakiinnutettua sel-

keät ja kustannustehokkaat toimintamallit.  

 

Vuokramenot sisältävät toimiston sekä tilapäisten kokoustilojen kulut. Kokouspalkkiot muodostuvat 

hallituksen kokouksista sekä puheenjohtajan kuukausikorvauksesta.  
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Toimistokulut eivät sisällä käytännössä mitään harkinnanvaraisia hankintoja. Kuluerä muodostuu 

välttämättömistä, jokapäiväisen toiminnan sujumiseen vaadittavista tarvikkeista 

 

Matkakulut koostuvat työntekijöiden välttämättömistä oman auton käytön km-korvauksista, päivä-

rahoista, julkisen liikenteen maksuista ja majoituskustannuksista sekä hallituksen matkakuluista 

(lähinnä kokousmatkat). Matkakuluja on kyetty alentamaan verrattuna edelliseen ohjelmakauteen 

ja syntyvät harkiten.  

 

Muut kulut sisältävät lähinnä kokouskahvituksia sekä satunnaisia, pieniä erittelemättömiä menoja. 

 

Talous ei siis edelleenkään jousta, mikäli joustoa ei oteta palkkakuluista. Yleisesti ymmärretään ja 

tiedostetaan, että Leader-toiminnan organisointi edellyttää vähintään kahta työntekijää. Suurella 

osalla Leader-ryhmistä ei ole mahdollista pitää kahta täysiaikaista työntekijää toimintarahan turvin 

koko ohjelmakautta. Asia voidaan järjestää joko siirtämällä työpanosta esim. ryhmän omiin strate-

gisiin hankkeisiin tai osa-aikajärjestelyin. Molemmat tavat edustavat kuitenkin ongelman siirtämis-

tä, ei sen ratkaisua. PoKo ry reagoi tilanteeseen neuvottelemalla työntekijöiden osa-aikaisesta lo-

mauttamisesta (60 %:n työaika) vuodelle 2014 niin, että rahoitus- ja työtilanteen muuttuessa asiaa 

tarkistellaan puheenjohtajan ja työntekijöiden välillä kolmen kuukauden välein. Käytännössä lo-

mautus on toteutunut koko vuoden 2014 ajalla.  

 

2. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallituksen kokoonpano 

 

Säännöt  

PoKo ry:n sääntöihin tehtiin vuosikokouksen yhteydessä täsmennyksiä koskien mm. kokouskäytän-

töjä sekä yhdistyksen muuttunutta toimialuetta.  

   

Vuosikokous 

PoKon vuosikokous pidettiin 15.4.2014 Cafe Myllyrannassa Mänttä-Vilppulassa. Paikalla oli 23 yh-

distyksen jäsentä. Anne Vuorisen johtamassa vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajana valit-

tiin jatkamaan Otto Huttunen Mäntästä.  

 

Jäsenistö 

Vuoden 2014 lopussa yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä on 197 (henkilöjäseniä 65 ja yhteisöjäseniä 

132). Alueen kaikki kunnat ovat olleet jäseniä koko yhdistyksen 15-vuotisen historian ajan. Uutena 

kuntana toimialueeseen tullut Juupajoki liittyi jäseneksi vuoden 2014 alussa. Kuntajäsenet sisältyvät 

yhteisöjäsenten lukumäärään. Yhdistyksen jäsenten ikätietojen keräämistä ei PoKossa pidetä kor-

rektina. Vuoden 2014 vuosikokous päätti edellisien vuosien tapaan uuden henkilöjäsenen jäsen-

maksuksi 10 euroa ja uuden yhteisöjäsenen jäsenmaksuksi 30 euroa. Vuosikokous on kuitenkin 

päättänyt, että kyseessä on kertaluontoinen maksu, joten vuosittaisia jäsenmaksuja ei ole peritty. 

Vuoden 2014 aikana yhdistykseen on liittynyt kaksi uutta henkilöjäsentä, sekä neljä uutta yhteisöä. 
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PoKo puolestaan on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: 

 ELARD European LEADER Association for Rural Development (Suomen kylätoiminta ry:n 

kautta kaikki toimintaryhmät jäseniä) 

 SYTY, Suomen Kylätoiminta ry 

 Virtain kylien yhteenliittymä, Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 

 

Hallitus 

Vuonna 2014 hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Eeva Lamminen, rahastonhoitajana Juha 

Kolhinen ja sihteerinä Kaisa Vihinen. 

 

Hallitukseen valittiin puheenjohtaja, yksitoista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Kolmikantaperiaat-

teen mukaan muodostetussa hallituksessa on jokaisen kolmikannan mukainen edustaja kaikista 

toimialueen kunnista sekä kuhunkin kolmikantaan yksi varajäsen.  Tällä järjestelmällä varmistetaan 

sekä alueellinen tasapuolisuus että kolmikantaperiaatteen toteutuminen.  

 

PoKon hallituksen kokoonpano ja kolmikannan toteutuminen on esitetty liitteessä 1. Vuonna 2014 

PoKon hallituskokoonpanossa varajäsenet mukaan lukien vaihtui kuusi (6) jäsentä.  Ensimmäisessä 

sarakkeessa on ilmoitettu nimi ja kolmikannan mukainen edustus, toisessa kotipaikka ja hallitus-

kauden alkuvuosi, kolmannessa ammatti ja työnantaja, neljännessä julkisen sektorin sidokset ja 

viidennessä yhdistyssidokset. 

 

Hallituksen yhteenvetotiedot: 
 

              Jäsenet               Varajäsenet      Huomioita 

Miehet  5  2               - 

Naiset  7  1               - 

Julkinen hallinto 4  1               - 

Yhteisöt  4  1               - 

Maaseudun asukkaat 4  1               - 

Enimmäisaika kyllä (6 vuotta) kyllä (6 vuotta)           - 

Säännöt toimitettu   kyllä   (viim. muutos v. 2014) 

 

 

Henkilöstö 

Vuonna 2014 PoKo ry:ssä on työsuhteessa ollut kolme henkilöä, joista kaksi on toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa. Toiminnanjohtajana on toiminut Juha Kolhinen ja hankeneuvojana Kaisa 

Vihinen. Kv-koordinaattorina on toiminut Anu Schuoler, jonka jo aiemmin osa-aikaistettu työsuhde 

päättyi toukokuun lopussa.  
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3. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet v. 2014 
 

Tiedotus/viestintä 

Kehittämisohjelman tuloksia on ollut esillä alueemme paikallislehdissä julkaistuissa jutuissa. Tiedo-

tusta on hoidettu myös Pirkanmaan Leader-ryhmien ja Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshankkeen yh-

teisen Kyläkapula-lehden avulla, jonka julkaisu siirrettiin v. 2014 kustannussyistä verkkoon. Tiedo-

tusväylinä on käytetty tuttuun tapaan sähköpostiviestejä, yhdistyksen kotisivuja, sekä uutuutena 

yhdistyksen Facebook-sivuja. Edellisen vuoden lopussa käynnistettyä oman ajankohtaistiedotteen 

jakelua jatkettiin kolmella uutiskirjeellä.  

 

Koulutus 

PoKo ry:n toimihenkilöt ovat osallistuneet mahdollisuuksiensa mukaan hallinnon järjestämiin Lea-

der-työtä koskeviin koulutustapahtumiin mm. Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella. TAMK:n järjes-

tämiin alueellisiin työpajoihin osallistuttiin Virroilla ja Mänttä-Vilppulassa. Maataloustuottajien 

kanssa osallistuttiin maaseudun kehittämisiltaan.  

Sidosryhmäyhteistyö 

Yhteistyötä on tehty mm. Pirkanmaan ELY-keskuksen, MW-Kehitys Oy:n sekä kuntien elinkeinovas-

taavien,  Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain ja Mänttä-Vilppulan toimipisteiden ja toiminta-

alueen kuntien eri sektoreiden kanssa. Saksassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. LAG 

Hunsrück ja LAG Oberes Mittelrheintal. Saksalaisten kumppanien luona vierailtiin maaliskuussa. 

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat paikalliset yhdistykset, Pirkanmaan ja Keski-Suomen 

Leader-ryhmät, Pirkan kylät sekä Pirkanmaan liitto. PoKo ja Keski-Suomen Leader- ryhmät saattoi-

vat vuoden 2014 aikana loppuun Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla (YTM) – hankkeen. Tiivis ja hy-

vä yhteistyö on tuonut tarvittavaa taloudellista lisäresurssia kuluneen ohjelmakauden toimenpitei-

den arviointiin, analysointiin ja tulevaisuuden tarpeiden kokoamiseen yhdessä naapuriryhmien 

kanssa. Tästä hankkeesta on ollut suurta apua myös PoKon niukan toimintarahan kulujen jakamisen 

kannalta. 

4. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 

 

Vuoden 2014 merkittävin arviointitoimi kohdistui hakemukseen Leader-ryhmäksi myös tulevalle 

kaudelle. Kuluneen kauden vaikuttavuusselvitystä päivitettiin vuoden aikana hankkeiden toteutuk-

sen edetessä. 

 

Muita arviointitoimenpiteitä ei toteutettu vuonna 2014.  

 

5. Analyysiä PoKo ry:n oman toiminnan onnistumisista ja ongelmista 

 

PoKo ry on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa yhtenä Ylä-Pirkanmaan alueen kehittämistoimi-

jana muiden rinnalla. Leader-toiminnalle on selkeä tilansa yhteisöjen ja mikroyritysten kehittämi-

sessä. Hankerahoittajana PoKo on onnistunut sille suoduissa puitteissa hyvin. Rahalla on kysyntää 
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varsin riittävästi ja puollettujen hankkeiden kanssa ei ole kohdattu mainittavia epäonnistumisia. 

Hallinnon vaatimusten ja yrittäjien/yhteisöjen arjen soveltaminen toisiinsa on usein työlästä ja vaa-

tii molempien osapuolten lähtökohtien ymmärtämistä. Toisaalta juuri tämä on Leader-työn ydintä 

ja luo sen oikeutuksen. Hanketoimijan onnistuminen on aina onnistuminen myös Leader-ryhmälle. 

Hallitus PoKo ry:ssä on monipuolinen ja siinä on runsaasti osaamista sekä paikallistuntemusta. Pää-

töksenteko perustuu aitoon harkintaan alueen edun nimissä. Hallitustyöskentely on säästynyt var-

sin hyvin ”nurkkakuntaisuudelta” ja perustellusti voidaan sanoa hankehakemusten saavan tasapuo-

lisen ja asiantuntevan, Leader-periaatteiden mukaisen arvion. 

 

Ohjelmakauden lähestyessä loppuaan voidaan todeta hankkeiden toteutuneen varsin hyvin. Pe-

ruuntuneita tai merkittävästi vajaana toteutuneita hankkeita on ollut vain muutamia. Myös maksu-

hakemuksissa esitetyt kustannukset on pääsääntöisesti hyväksytty ELY-keskuksessa ja ikäviä yllätyk-

siä on ollut hyvin vähän.  

 

Vuonna 2014 valmistui myös Leader-ryhmien laatutyöprosessi. PoKo ry:n laatukäsikirja palkittiin 

neljän maakunnan parhaana työnä. Opinnäytepörssi on muutaman toimintavuotensa aikana täyt-

tänyt sille asetetut odotukset ja useita alueelle kohdistuneita opinnäytteitä on jo saatu valmiiksi. 

Loppuvuodesta käynnistetty pienten yhteisöllisten kohteiden tukiväline Mini-Leader täydentää hy-

vin PoKo ry:n mahdollisuuksia edistää toimialueen kehittämistyötä. 

 

Vuosi 2014 oli myös sopeuttamisen vuosi. Oman toiminnan budjetti piti laatia hyvin tiukaksi. Käy-

tännössä ainoa merkittävä säästökohde PoKo ry:ssä on työvoimakustannukset. Toiminnanjohtaja ja 

hankeneuvoja ovat työskennelleet koko vuoden 60 %:n työajalla ja kulukuri on pidetty koko vuoden 

tiukkana. Osa-aikaistaminen on ollut mahdollista työtilanteessa, jolloin uusia hankkeita ei käsitellä.     

 

Erillishankkeiden (esim. YTM) toteuttaminen nähdään Leader-työn lisäresurssina, mikä mahdollistaa 

työpanoksen osittaista siirtämistä hankesuunnitelmassa määritettyyn toimintaan. Toisaalta voidaan 

perustellusti kysyä, mikä osa erillishankkeista on perustoimintojen siirtämistä kustannuspaikalta 

toiselle ja sitä kautta aiheutuvaa lisätyötä ja mikä on todellista, toimintaan lisäarvoa tuottavaa re-

surssia. 

 

6. Analyysiä LEADER-toiminnan onnistumisista ja ongelmista valtakunnan tasolla sekä palautetta 

keskushallinnon ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta 

 

Valtakunnallisesti Leader-toiminta on vahvistanut tunnettuuttaan. Toiminnan ulottuminen käytän-

nössä koko maamme maaseutualueille on tärkeää. Käsityksemme mukaan myös toiminnan poliitti-

nen tunnettavuus on nykyään jo kohtalaisen hyvää.  

 

Ongelma, josta tuskin Leader-työssä koskaan päästään, liittyy ohjelmakausiin vahvasti sidottuun 

toimintamalliin. Yhden kauden alasajo ja toisen kauden ylösajo ovat ajallisesti pitkiä aikajaksoja, 

jotka lomittuvat toisiinsa. Asioiden kategorinen erottelu ja osin keinotekoinen ”vääntäminen” vaa-

dittuun muotiin ei ole käytännön työn tekemisen kannalta kovinkaan mielekästä saati tuloksekasta. 
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Koko ohjelmakaudesta vain pieni osa on aikaa, jolloin keskitytään täysipainoisesti paikallisen Lea-

der-ohjelman toteutukseen ilman uuden valmisteluun tai vanhan sulkemiseen tähtääviä toimintoja. 

Strategiat ovat tärkeitä ja niiden pitää ohjata toimintaa, mutta niillä pitää silti olla vain välinearvo. 

Väline auttaa työn tekemisessä, mutta ei saa viedä huomiota itse työstä ja sen tavoitteista. Strate-

gian aikataulu ja pelisääntöjen (mm. lait ja asetukset) tietäminen eivät voi olla toisistaan irrallisia 

toimintoja. Esim. yritystukien muuttuminen merkittävästi ei ollut tiedossa, kun Leader-strategiaa ja 

sen painopisteitä kirjoitettiin.     

 

Leader-toiminnan yhteisen viestinnän kehittäminen ja ”Leader-brändi” ovat tervetullutta yhtenäis-

tämistä. Toivottavasti Leader onnistutaan juurruttamaan yhä laajempaan tietoisuuteen. Terminolo-

gian selkeyttäminen edelleen myös sisäisesti on välttämätöntä, mikäli brändin tunnettuuteen halu-

taan panostaa. Leader-asiamies on merkittävä toimintaa yhdistävä ja edustava voimavara valtakun-

nallisesti. 

 

Toimijoita kokoavana ja vuorovaikutteisena voimana MMM:n verkostoyksikkö on onnistunut hyvin. 

Toivottavasti uusi verkostoyksikkö onnistuu jatkamaan hyväksi havaitulla tiellä. 

 

Maaseutuviraston toiminta on koettu PoKo ry:ssä parantuneen viime aikoina. On tärkeää, että Lea-

der-ryhmien maksatuksia hoitava viranomainen viestii selkeästi ja kykenee pyydettäessä antamaan 

kyllä/ei –tyyppisiä vastauksia. 

 

PoKo ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen väliseen yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä. Vuorovaikutus on 

välitöntä ja luottamus on hyvällä tasolla. Asioista kyetään keskustelemaan avoimesti ja usein näke-

mykset ovat yhteneväisiä. Yhteistyön pohja alkavalle kaudelle on hyvä. 

 

 

7. Kuvaus PoKo ry:n muusta toiminnasta 

 

Vuoden aikana PoKon toimihenkilöt ovat vaikuttaneet useisiin muihinkin kuin Leader-toimintaan 

liittyviin hankkeisiin ja osallistuneet erilaisiin kehittämisfoorumeihin. Ohjausryhmätyössä PoKo oli 

edustettuna mm seuraavissa Manner-Suomen maaseutuohjelman ulkopuolisissa hankkeissa: 

- Pirkanmaan maakuntakorkeakoulun neuvottelukunta (Virrat ja Mänttä-Vilppula) 

- Yritys-Suomi Ylä-Pirkanmaa ohjausryhmä 

 

Näiden lisäksi PoKo ry on ollut edustettuna SYTYn alaisuudessa toimivassa Leader-jaostossa. PoKo 

on myös osallistunut aktiivisesti Mänttä-Vilppulassa kaupungin MW-Kehitys Oy:n ja Juupajoen Yrit-

täjät ry:n järjestämiin yrittäjien aamukahvitilaisuuksiin. 
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8. Näkymiä seuraavan vuoden toimintaan sekä kehittämisehdotuksia ohjelmakauden 2014–2020 

tehokkaaseen ja tulokselliseen toteuttamiseen sekä ohjelmatyön vaikuttavuuden lisäämiseen 

 

PoKo ry jatkaa talouden sopeuttamista vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Käytännös-

sä tämä tarkoittaa työntekijöiden jatkamista 60 %:n työajalla.  

 

Uusi kausi ja sen myötä muuttuneet, varsinkin yritystukien, ehdot vaativat opettelua. Sähköinen 

haku on iso muutos Leader-toiminnan kansanomaisessa toimintaympäristössä. Hyvät käytännöt 

tulevat muokkautumaan saatavien kokemusten kautta ja alkanut vuosi tulee tarjoamaan ensimmäi-

set käytännön tilanteet kokemuksien keräämiseen. Kehittämisen paikka ja arvioiden aika tulee ko-

kemusten jälkeen.    

 

Leader-työn suhteellinen painoarvo tulee kasvamaan rakennerahastojen volyymin supistuessa. Yh-

teiskunnan talouden yleinen heikkeneminen tulee aiheuttamaan paineita myös julkisen sektorin 

hoidossa aiemmin olleiden asioiden uudelleen järjestelemiseen maaseudulla. Rahat ja mahdollisuu-

det vähenevät, mutta tarve ei poistu. Leader-toiminnalle on nähtävissä kasvava rooli löytää paikalli-

sia ratkaisuja syntyviin palveluaukkoihin. Toisaalta rajanveto siihen, mikä on Leader-toimintaa ja 

mikä kuuluu muille toimijoille ei aina ole helppoa.  

 

Leader-ryhmien määrittämät ja julkaiset valintakriteerit ovat yksi tapa pyrkiä vaikuttavampaan han-

ketoimintaan. Toisaalta ennalta tiedettyihin kriteereihin sisältyy riskejä. Asiat ovat usein niin kuin 

ne kerrotaan. Tämä aiheuttaa riskin tilanteelle, jossa taitava hakija osaa painottaa esittämänsä asiat 

kriteereihin peilaten ehkä todellisuuden kustannuksella. Kriteereihin liittyy myös kasvava riski vali-

tuksille. Kumpikin em. riskeistä on todennäköisin ns. ammattihakijoiden taholta. On vaara, että 

Leader-toiminta ohjautuu kriteereiden myötä kauemmaksi kansalaistoimijoista. Leader-ryhmän 

hallituksen osaaminen korostuu myös näitä asioita arvioitaessa.  

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit ovat mielenkiintoinen muutos alkavalla kaudella. Tavoite yksin-

kertaistamisesta on oikea ja toivottavasti mallit osoittautuvat käyttökelpoisiksi. Maksatushakemus-

ten kulkeminen ”ohi” Leader-ryhmän korostaa etukäteisneuvonnan merkitystä entisestään.  



 

LIITE 1 

POKO RY:N HALLITUS 2014–2015 
valittu vuosikokouksessa 15.4.2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Huttunen Otto, puheenjohtaja (J), 

2011 (TAMK, korkeakoulu-

asiamies) 

Tervaniemi Mikko (Y), 2013 (MTK 

Vilppula, pj) 

Majaranta Jaakko (A), 2013 

Mäkinen Alli (J), varajäsen, 2013 

(M-V kaupunginvaltuusto ja hallitus 

2.vpj)  

Lehmus Erkka (A), varajäsen, 2014 

 

 

 

Mäenpää Vuokko  (J), 2009 (elinkei-

noasiamies, kunnan nimeämä) 

Lamminen Eeva, varapuheenjohtaja  

(Y), 2011 (Väärinmajan kylätoimi-

kunta) 

Palomäki Raija (A), 2013 

 

Männistö Pirjo (J), 2014 

(Virtain kaupungin  talous-

johtaja) 

Perämäki Tiina (Y), 2013 

(Virtain 4H-yhdistys, pu-

heenjohtaja) 

Koro Olli (A), 2012 

Kallio Juha (Y), varajäsen, 

2014 (Jäähdyspohjan Ns, 

pj, kyläyhdistyksen ja VIK-

KY:n hallitusjäsen) 

Koskinen Tarja-Riitta (J), 

2014 (kunnanhallitus, 

kirkkovaltuuston pj.) 

Kopra Riku (Y), 2014 (Ly-

lyn kyläyhdistyksen halli-

tus) 

Vihersalo Anita (A), 2014 

 


