


TIIVISTELMÄ 
 

Koiramäen Konstit! on Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma EU-rakennerahastokaudelle 2007-

13. Joutsenten reitti ry on yksi maamme 58 paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä tai 

toimintaryhmästä. Toimialueeseen kuuluu seitsemän lounaissuomalaista kuntaa Pirkanmaalta ja 

Satakunnasta: Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala, Vampula ja Äetsä. 

 

Koiramäen Konstit! esittelee toimialueen nykytilan, vision vuodelle 2013 sekä kahdeksaan paino-

pisteeseen jaetut kehittämisstrategiat vision saavuttamiseksi. Joutsenten reitin keskeisimmät vah-

vuudet ovat sijainti Lounais-Suomen suurten aluekeskusten – Tampereen ja satamakaupunkien – 

välissä, luovuutta ruokkiva luonnonvetovoima ja kulttuurinen rikkaus, teolliset keskittymät ja vahva 

pienyrittäjyys sekä toimialakohtaiset kehittäjäverkostot. 

   

Vuonna 2013 Joutsenten reitti on visionsa mukaan ”elämänlaadultaan kilpailukykyinen maaseutu-

alue, jonka vetovoima perustuu monipuoliseen elinkeino- ja palvelurakenteeseen, laadukkaaseen 

asuin- ja työympäristöön, rikkaaseen kulttuuriperintöön ja nykykulttuuriin, kahdensuuntaiseen maa-

seutu-kaupunkivuorovaikutukseen, suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen sekä luovaan, innos-

tuneeseen itse tekemiseen”.  

 

Kehittämisohjelman painopisteitä ovat työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö, kylätoiminta, 

matkailu, kansainvälistyminen, maa- ja metsätalous, kulttuuri, nuorten hyvinvointi ja ympäristönhoi-

to. Kuhunkin painopisteeseen on työryhmätyönä muodostettu viisi tärkeintä kehittämisstrategiaa.  

 

Kehittämisstrategioita toteutetaan hankkeilla, joihin on budjetoitu yhteensä 6 552 000 euroa kaudel-

le 2007-13. Hankkeiden avoin, jatkuva haku käynnistyy vuoden 2007 lopulla. Hankkeita voivat ha-

kea oikeustoimikelpoiset organisaatiot kuten yritykset, yhdistykset, kunnat ja oppilaitokset. Kehit-

tämisstrategioiden yhteydessä on esitelty myös jo toteutettuja tai kuvitteellisia hanke-esimerkkejä 

helpottamaan strategioiden sisällön mieltämistä. 

 

Käytössä olevat hanketyypit ovat yleinen kehittämishanke, yritysryhmän kehittämishanke, yhteisöl-

linen investointihanke sekä yrityksen kehittämishanke. Yrityksen kehittämishanke voi jakaantua 

käynnistysavustukseen, kehittämisavustukseen tai investointiavustukseen. 

 

Kehittämishankkeille on määritetty sekä määrällisiä että laadullisia tulostavoitteita. Ohjelmalla myö-

tävaikutetaan mm. 75 uuden työpaikan, 10 miljoonan euron kokonaisinvestointien ja sadan uuden 

palvelun tai tuotteen syntyyn. Laadullisista tavoitteista tärkein on asukkaiden elämänlaadun paran-

taminen. 

 

Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelma toteuttaa valtakunnan tasolla Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmaa ja aluetasolla Pirkanmaan ja Satakunnan maaseutuohjelmia. 
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1. LUKIJALLE 
 

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 58 paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä tai toi-

mintaryhmästä. Toimialueeseen kuuluu seitsemän lounaissuomalaista kuntaa Pirkanmaalta ja Sa-

takunnasta: Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala, Vampula ja Äetsä. Alueel-

la asuu 47 600 henkeä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää toimialueen asukkaiden ja organisaatioi-

den omaehtoista, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa kehittämistoimintaa.  

 

Rahoituskaudella 2000–2006 Joutsenten reitti ry:n tuella toteutettiin yhteensä 131 kehittämishan-

ketta, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Nyt käsillä oleva uusi 

kehittämisohjelma on järjestyksessä toinen ja linjaa kehittämistoiminnan painopisteet rahoituskau-

delle 2007–2013. Kehittämisohjelma on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman konkreettiseksi ja 

helppolukuiseksi ohjeeksi hankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille. Tärkeimmät kappaleet ovat 4, 

5 ja 6, joissa kuvataan hanke-esimerkein höystettynä minkä tyyppisiä hankkeita halutaan rahoittaa, 

kuinka paljon varoja kuhunkin kehittämisteemaan halutaan panostaa ja minkälaisia tuloksia hank-

keilta odotetaan. 

 

Joutsenten reitti ry:n uuden kehittämisohjelman mukaisilla hankkeilla on avoin, jatkuva haku. Haku 

voi näillä näkymin alkaa vuoden 2007 lopulla tai vuoden 2008 alussa julkisten rahoittajien valmiste-

lutahdista riippuen. Kehittämissuunnitelman julkisia rahoittajia ovat toimialueen kunnat, maa- ja 

metsätalousministeriö sekä Euroopan Unioni. Kehittämis- ja aktivointiroolinsa lisäksi Joutsenten 

reitti ry toimii välittäjäorganisaationa hankehakijan ja viranomaistahon välillä edistäen osallistuvaa 

demokratiaa (kuva 1). 
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Kuva 1. Edustuksellinen ja osallistuva demokratia täydentävät toisiaan vaikuttamisen välineinä. 
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Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan yksityinen rahoitusosuus. Kaudel-

la 2000–2006 julkisen tuen osuus Joutsenten reitti ry:n hankkeissa vaihteli yleisten kehittämishank-

keiden noin 75 prosentista investointihankkeiden noin 35 prosenttiin. Yksityisrahoituksen kertymä-

tavoite koko rahoituskaudella ylittyi noin 50 prosentilla. Yksityisrahoitusta ovat rahan lisäksi myös 

talkootyö ja muut luontoissuoritukset, joiden arvo voi olla enintään puolet yksityisrahoituksesta. 

 

Rahoitettavat hankkeet valitsee Joutsenten reitti ry:n hallitus, joka muodostuu lain edellyttämän 

kolmikantaperiaatteen mukaisesti toimialueen yksittäisistä, riippumattomista asukkaista, yritysten ja 

yhdistysten edustajista sekä julkisen sektorin edustajista (taulukko 1). Hallituksen jäsenten taus-

tayhteisöt ja luottamustoimet on esitelty liitteessä 1. Hallituksen jäsenet ovat kotikunnissaan merkit-

täviä tiedonvälittäjiä ja uusien hankkeiden aktivoijia. Oman kunnan hallituksen jäseneen kannattaa 

olla yhteydessä kun suunnittelee uutta hanketta.  

 

  Nimi Kolmikanta Kotikunta Puhelin Sähköposti 
  Varsinaiset jäsenet         
PJ Kauno Perkiömäki Julkinen Hämeenkyrö 050-554 2412 kauno.perkiomaki@saunalahti.fi
1 Kalle Maaranen Riippumaton Huittinen 050-405 5606 kalle.maaranen@satafood.net
2 Elina Alajoki Julkinen Vammala 03-5198 250 elina.alajoki@vammala.fi
3 Helena Hemilä Yksityinen Äetsä 0400-655 606 hennahemila@gmail.com
4 Juha Aro Yksityinen Punkalaidun 045-111 5115 toimitus@punkalaitumensanomat.fi
5 Tero Pohjanen Riippumaton Mouhijärvi 044-366 0681 tero.pohjanen@kopteri.net
6 Kai Huovinen Julkinen Vampula 02-763 6222 kai.huovinen@vampula.fi
7 Antti Hollo Yksityinen Hämeenkyrö 0400-410 772 hollo@koti.soon.fi
8 Tapani Kotaja Yksityinen Vampula 040-765 1144 t.kotaja@reppu.net
9 Ossi Ojansivu Riippumaton Vammala 0400-731 176  
10 Ulla Junnila Julkinen Äetsä 03-51 381 ulla.junnila@mouhijarvi.fi
  Varajäsenet         
1 Emilia Nordenswan Riippumaton Huittinen 040-727 7671 emilia.nordenswan@bh.spt.fi
2 Hannu Nikkilä Julkinen Vammala 03-5198 213 keijo.lakkinen@vammala.fi
3 Tuula Heinonen Yksityinen Äetsä 050-345 5644 tuula.heinonen@kponetti.net
4 Sirje Siukola Riippumaton Punkalaidun 0500-330 192 sirje.siukola@luukku.com
5 Arvo Mäkelä Yksityinen Mouhijärvi 050-326 3875  
6 Vesa Perälä Julkinen Hämeenkyrö 03-286 4111 vesa.perala@hameenkyro.fi
7 Anneli Nivala Yksityinen Hämeenkyrö 040-553 8890 tuunneli@suomi24.fi
8 Tarja Pietilä Yksityinen Vampula 040-821 6557 tarja.pietila@pp.kolumbus.fi
9 Pekka Tuomola Riippumaton Vammala 040-5449 122 vahahisso@pp.inet.fi
10 Katariina Pylsy Julkinen Mouhijärvi 0500-727 741 katariina.pylsy@mouhijarvi.fi
 
Taulukko 1. Joutsenten reitti ry:n hallitus vuonna 2007. 

 

Yhdistyksen sääntöjen (liite 2) mukaan koko hallitus on vuosittain erovuorossa. Uuden hallituksen 

valitsevat yhdistyksen jäsenet keväisin pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksellä on 113 jä-

sentä (liite 3). Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille toimialueen asukkaille ja organisaatioille. Jä-

senmaksut ovat 10 euroa yksityishenkilöltä, 20 euroa yhteisöltä, 40 euroa kannattajajäseneltä ja 80 

euroa kunnalta. Jäsenmaksun suorittamatta jättäminen kahtena peräkkäisenä vuonna johtaa jäsen-

rekisteristä poistamiseen. 
 

 2

mailto:kauno.perkiomaki@saunalahti.fi
mailto:kalle.maaranen@satafood.net
mailto:elina.alajoki@vammala.fi
mailto:hennahemila@gmail.com
mailto:tero.pohjanen@kopteri.net
mailto:kai.huovinen@vampula.fi
mailto:hollo@koti.soon.fi
mailto:t.kotaja@reppu.net
mailto:ulla.junnila@mouhijarvi.fi
mailto:keijo.lakkinen@vammala.fi
mailto:sirje.siukola@luukku.com
mailto:vesa.perala@hameenkyro.fi
mailto:tuunneli@suomi24.fi
mailto:tarja.pietila@pp.kolumbus.fi
mailto:vahahisso@pp.inet.fi
mailto:katariina.pylsy@mouhijarvi.fi


Hallitus toimii myös työnantajana yhdistyksen toimihenkilöille, joita ovat toiminnanjohtaja ja hanke-

neuvoja. Heidän tehtäviinsä kuuluu mm. hankehakijoiden ja -toteuttajien neuvonta. Toimihenkilöi-

den yhteystiedot ovat taulukossa 2. 

 

Nimi Toimi Puhelin tsto Sähköposti 

Petri Rinne Toiminnanjohtaja 03-519 8204 petri.rinne@joutsentenreitti.fi

Eeva Raukko Hankeneuvoja 03-519 8207 eeva.raukko@joutsentenreitti.fi

 
Taulukko 2. Joutsenten reitti ry:n toimihenkilöt. 

 

Kutakin organisaatiota ohjaa virallisten sääntöjen, lakien ja asetusten lisäksi oma arvomaailma. 

Joutsenten reitti ry:n arvot julkistettiin ensimmäisen kerran kansallisessa maaseutuparlamentissa 

Helsingissä 19.4.2005 (taulukko 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paikallisuus 
Suomi ja Eurooppa syntyvät paikallistasoista. Paikallisuuden korostamisella ja bottom up -kehittämiskulttuurilla 
voidaan lievittää globalisaation haittapuolia. Elinvoimainen paikallistaso ylläpitää luovan toiminnan kannalta 
kriittisen tärkeää kulttuurista monimuotoisuutta. 
 

Resurssien kokoaminen 

Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa on tärkeää saada kaikki mukaan aluekehittämiseen – on suori-

tettava aluepoliittinen liikekannallepano. Jos kehittäminen keskitetään vain kaupunkeihin, menetetään OECD:n 

määritelmän mukaan 92 prosenttia EU-maiden pinta-alasta ja 56 prosenttia väestöstä. Tähän ei Suomella eikä 

Euroopalla ole varaa, jos esim. EU:n Lissabonin strategian kilpailukykytavoite halutaan saavuttaa. 

 

Kansalaisyhteiskunta ja –demokratia 

Aina vaalien jälkeen demokratian sanotaan olevan kriisissä, kun tutkitaan äänestysprosentteja. On oltava 

muitakin vaikuttamismahdollisuuksia kuin äänestäminen. Edustuksellinen ja osallistuva demokratia täydentä-

vät, eivät poissulje toisiaan. 

 

Hallinnon yksinkertaistaminen 

EU:n osarahoittamat kehittämisohjelmat toimivat valitettavan usein niin, että asiakas palvelee hallintoa, vaikka 

hallinnon tulisi palvella asiakasta. Todellisista kehittäjistä, siis ohjelmien toteuttajista, uhkaa tulla pula. Hallin-

non yksinkertaistamistavoitetta tulee katsoa asiakkaan, ei hallinnon näkökulmasta.  

 

Kansainvälisyys 
Maaseutu on kaupunkeja jäljessä kansainvälistymisen hyödyntämisessä. Kansainväliset suhteet eivät kuiten-

kaan kehity kaupunkien tai kylien, vaan ihmisten välille. Uusista näkökulmista syntyvät uudet mahdollisuudet. 

Irlantilainen MEP Brian Crowley on todennut EU:n Leader-ohjelmasta, että se on Unionin aloitteista eniten 

lähentänyt tavallista kansalaista EU:hun ja yhdentymiskehitykseen – ei vähäinen tavoite sekään. 

 
Taulukko 3. Joutsenten reitti ry:n arvot. 
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Filosofi Pekka Himanen on todennut: ”Kaiken eteenpäin vievän kehityksen pohjimmainen draiveri 

on innostus ja kyky innostaa. Tämä on nähty maailman johtavien talousalueiden kehityksessä, 

kuten Kalifornian Piilaaksossa, joka alun perin oli Yhdysvaltain periferiaa. Piilaakso on onnistunut 

luomaan ympäristön, joka yllyttää ihmisiä kehittelemään uusia ideoita ja viemään ne käytännöiksi. 

Se on ympäristö, joka innostaa idearikkaita ihmisiä eri puolilta maailmaa tulemaan sinne. Juuri 

innostus on Piilaakson imago – ja, näin voi väittää, kaikkien muidenkin todella dynaamisesti eteen-

päin menossa olevien alueiden imago” (9-kunnat pelissä).  

 

Toivottavasti tähän kehittämissuunnitelmaan on onnistuttu välittämään edes ripaus siitä innostuk-

sesta, jota käytännön hanketyössä kohtaa ja joka todella on kaiken kehittämisen lähtökohta. Innos-

tavia lukuhetkiä! 
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2 SUUNNITTELUPROSESSI 
 

Kehittämisohjelman suunnittelumallina on sovellettu väljästi Tampereen yliopiston alueellisen kehit-

tämisen tutkimusyksikön Senten kilpailukykylähtöistä mallia. Seuraavat näkökulmat ovat olleet 

suunnittelussa keskeisesti mukana: 

- alueen kaikkien toimijoiden osallisuus ja sitoutuminen, 

- olemassa olevien seudullisten ja paikallisten kehittämisstrategioiden hyödyntäminen, 

- edellisten rahoituskauden kokemuksista ammentaminen ja 

- kehittämisohjelman strategisen ja hankehakijoita ohjaavan otteen terävöittäminen edellisen 

rahoituskauden ohjelmaan verrattuna. 

 
Kehittämisohjelman suunnittelun organisointi on esitetty kuvassa 2. 
 

 
  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUTSENTEN REITIN ASUKKAAT

- Yleisötilaisuuksissa ja www-keskustelupalstalla vaikuttaminen 

TOIMINNANJOHTAJA

- suunnittelun koordinointi ja ohjelman kirjoittaminen 

HALLITUS
- suunnittelun ohjaaminen ja valmistelu 

- kehittämisohjelman hyväksyminen 

TEEMAKOHTAISET SUUNNITTELUTYÖRYHMÄT, 8 KPL 

- kahdeksan jäsentä, yksi kustakin kunnasta 
- kehittämisstrategioiden ideointi ja valinta 

o työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö 
o maa- ja metsätalous 
o matkailu 
o kylätoiminta 
o kulttuuri 
o nuorten hyvinvointi 
o ympäristönhoito 
o kansainvälistyminen 

Kuva 2. Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelman suunnittelun organisointi. 

 

Ohjelman valmistelu käynnistyi helmikuussa 2005 pidetyllä hallituksen työseminaarilla, jossa pää-

tettiin palkata aluetieteen yo Elina Kirjalainen Tampereen yliopistosta laatimaan toimialueen nykyti-

lan kuvaus. Nykytilan kuvaus perustuu Markku Sotaraudan määrittelemiin kilpailukyvyn elementtei-

hin: 
1. Inhimillinen pääoma 

2. Elin- ja asuinympäristön laatu 

3. Sijainti, keskittyminen ja infrastruktuuri 

4. Elinkeinot ja yritykset 

5. Verkostot 

6. Instituutiot ja kehitysorganisaatiot 

7. Imago 

8. Kehittämiskyky ja innovatiivisuus 
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Nykytilan kuvaus perustuu toimijoille suunnattuun sähköpostikyselyyn, vuonna 2003 toteutetun 

itsearvioinnin aineistoon sekä lähde- ja tilastoaineistoon. 

 

Ohjelmakauden 2000–2006 kokemusten pohjalta jaettiin kehittämisohjelman punainen lanka, elä-

män laadun parantaminen, kahdeksaan kehittämisteemaan tai -painopisteeseen. 131 toteutetun 

hankkeen massasta nämä kuvassa 2 esitetyt teemat muodostivat omat selvärajaiset kategoriansa. 

Teemojen mukaisia kehittämisstrategioita valmistelemaan valittiin kahdeksan työryhmää hallitusten 

jäsenten ja kuntien yhteistyöllä. Työryhmätyöhön osallistui 62 henkeä (Äetsästä ei osallistuttu nuor-

ten hyvinvointi -ryhmään ja Vampulasta ei osallistuttu kansainvälistymisryhmään). Työryhmien 

kokoonpanot on esitetty liitteessä 4. Ryhmät kokoontuivat syksyn 2005 aikana. Kokoontumisten 

sihteerinä toimi suunnitteluprosessia koordinoinut toiminnanjohtaja Petri Rinne.  

 

Työryhmien ideoinnin aineistona oli nykytilan kuvaus ja Joutsenten reitti ry:n ohjelmakauden 2000–

06 loppujulkaisu ”Joutsen”. Strategiat muokattiin aivoriihityöskentelyllä, jossa etsittiin teemoittain 

kriittisiä menestystekijöitä vastaamalla kysymykseen: ”Missä on pakko onnistua, jotta oltaisiin halu-

tulla tavalla kilpailukykyisiä?”. Aivoriihen synnyttämistä pitkistä idealistoista poimittiin esiin viisi tär-

keintä äänestyksen avulla. Näistä tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä muunnettiin teema-

kohtaiset kehittämisstrategiat, joille valittiin myös todellisia ja kuvitteellisia hanke-esimerkkejä ha-

vainnollistamaan strategian sisältöä. 

 

Joutsenten reitti ry:n hallitus on vastannut kehittämisohjelman suunnittelun ohjauksesta. Hallitus-

työnä valmisteltiin myös rahoitussuunnitelma ja varojen allokointi eri kehittämisteemoihin. 

 

Indikaattoreiden suunnitteluun saatiin merkittävää apua ja kokemusta käynnissä olevalta MTT:n 

”Toimintaryhmien paikallistalousvaikutukset” -tutkimushankkeelta. Indikaattorit on tämän perusteel-

la jaettu ”koviin”, paikallistalousvaikutuksia seuraaviin indikaattoreihin ja ”pehmeisiin”, sosiaalisia ja 

ympäristövaikutuksia seuraaviin indikaattoreihin. Laadullisista indikaattoreista keskeisin on maa-

seudun elämän laadun parantuminen. 

 

Alueellisten kehittämisohjelmien yhteensovittamisesta huolehdittiin tutustumalla kunta- ja seututa-

son strategioihin sekä osallistumalla aktiivisesti sekä Pirkanmaan että Satakunnan maaseutuoh-

jelmien valmisteluprosesseihin. Yhteensovitus- ja yhteistyöneuvotteluja järjestettiin useita myös 

Pirkanmaan ja Satakunnan naapuritoimintaryhmien kanssa. Toiminnanjohtaja oli mukana myös 

kansalliseen ohjelmavalmisteluun liittyvässä ”Leader ja ympäristö” -työryhmässä. 

 

Ohjelmaluonnos kävi n. 200 toimijan (liite 5) lausuntokierroksella marraskuun lopulla 2005, jonka 

palautteen huomioon ottaen hallitus hyväksyi ohjelman 5.12.2005. Hyväksymisen jälkeen järjestet-

tiin tiedotus- ja palautetilaisuus kuntien, median ja eri sidosryhmien edustajille. Kehittämisohjelma 

esiteltiin toimialueen kunnanvaltuustoille alkuvuodesta 2006, jolloin kunnat tekivät lopulliset sitou-

tumispäätöksensä kuntarahoitukseen (liite 6). 
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Maa- ja metsätalousministeriön palautteessa toukokuussa 2006 kehittämisohjelman kokonaisrahoi-

tus todettiin selvästi alimitoitetuksi yhdessä kuntarahoituksen kanssa. Elokuussa 2006 järjestettiin 

kuntien kanssa uusi neuvottelukierros kuntarahoituksen korottamiseksi. Kunnat suhtautuivat myön-

teisesti kuntarahan korottamiseen 1,90 eurosta 2,90 euroon asukasta kohti vuodesta 2008 eteen-

päin. Toimialueen suurimmat kunnat Vammala, Hämeenkyrö ja Huittinen ehtivät tehdä asiasta 

myös hallituspäätöksen syyskuun aikana (liite 7). 

 

Ministeriön palautteen johdosta kiinnitettiin myös erityistä huomiota kehittämisohjelman yhteenso-

vittamiseen Pirkanmaan ja Satakunnan maaseudun kehittämisohjelmien kanssa. Arvio kehittämis-

varojen jakaantumisesta Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjoittain ja toimenpi-

teittäin on esitetty liitteessä 8. Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa sovittu menettelytapa yritysrahoi-

tuksen myöntämisessä on kuvattu liitteessä 9. 

 

Viljakkalan kunta kuului Joutsenten reitti ry:n toimialueeseen kaudella 2000-2006. Vuoden 2007 

alussa Viljakkala yhdistyy Ylöjärven kaupunkiin ja siirtyy naapuritoimintaryhmä Kantri ry:n toimialu-

eeseen. Viljakkalan edustajat osallistuivat vuosina 2005-06 kehittämisohjelman strategioiden laa-

dintaan ja hallitustyöskentelyyn. Käsillä olevassa ohjelmapäivityksessä Viljakkala ei enää esiinny 

yhdistyksen toimialueessa ja nykytilan kuvauksessa.  
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3 NYKYTILAN KUVAUS 
 

Joutsenten reitin toiminta-aluetta ja sen elinvoimaisuutta arvioidaan kahdeksan alueen kilpailuky-

vyn elementin avulla (Sotarauta ja Ståhle 2002). Arvioinnin tukena ovat aluetta koskevat Tilasto-

keskuksen tilastot sekä alueen toimijoille huhti-toukokuussa 2005 tehty kysely.  

 

3.1 Inhimillinen pääoma  
 
Inhimillinen pääoma muodostuu Joutsenten reitin alueella asuvista, opiskelevista ja työssäkäyvistä 

ihmisistä. Hyvä inhimillinen pääoma merkitsee myös osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuutta, 

joka voi vaikuttaa esimerkiksi yritysten sijoittumispäätöksiin. Joutsenten reitin alueella inhimillisen 

pääoman liikkuvuus on melko suurta, koska työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella on yleistä. 

Siitä kertoo osaltaan alueen työpaikkaomavaraisuuden aste (kuva 3). 
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Kuva 3. Joutsenten reitin kuntien työpaikkaomavaraisuus (2004). 

 

Joutsenten reitin työllisistä yli 6 000 eli noin 30 % prosenttia käy työssä oman kotikunnan ulkopuo-

lella (kuva 4). Heistä noin kolmasosa käy työssä toisessa Joutsenten reitin kunnassa ja loput ulko-

puolella, jossa työssäkäynti kohdistuu eniten Tampereen seudulle. Mielenkiintoista on, että myös 

Tampereen seudulta käydään ahkerasti työssä Joutsenten reitillä. Tämä kuvastaa seudun moni-

puolista elinkeinorakennetta ja samalla myös riippuvuutta yliopistokaupungin osaamispääomasta. 
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Kuva 4. Työmatkaliikenne Joutsenten reitin kuntiin ja kuntien ulkopuolelle vuoden 2002 lopussa. 
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Luultavasti merkittävimmät uhat Joutsenten reitin inhimilliselle pääomalle ovat alueen ikärakenne ja 

väestömäärän kehitys, mikä tuli esille myös kyselyn tuloksissa. Myös työttömyys ja syrjäytyminen 

ovat alueen uhkia. Yli 65-vuotiaiden osuus on koko Joutsenten reitin alueella maan keskiarvoa noin 

viisi prosenttiyksikköä suurempi eli 21 prosenttia. Etenkin Punkalaitumella ja Vampulassa yli 65-

vuotiaiden osuus on suuri. Myönteistä on se, että alle 15-vuotiaiden osuus on koko alueella noin 18 

prosenttia, joka ei juuri poikkea koko maan keskiarvosta.  

 

Alueen kokonaisväestön ennustetaan vähenevän nykyisestä vajaasta 48 000:sta vuoteen 2010 

mennessä noin 0,9 prosentilla ja vuoteen 2030 mennessä noin 2,3 prosentilla. Väestömäärän kehi-

tys uhkaakin eniten yksittäisiä kuntia, sillä osaan Joutsenten reitin kunnista ennustetaan kohtalaista 

väestömäärän lisäystä, kuten kuva 5 osoittaa. Vuonna 2005 koko alueen muuttotase eli tulo- ja 

lähtömuuton erotus oli yhteensä 44. Suurin muuttovoitto oli Hämeenkyrössä (89) ja Vammalassa 

(38). Suurin muuttotappio oli Äetsässä (-60).  
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Kuva 5. Joutsenten reitin kuntien ja koko maan suhteellinen väestönmuutos vuosina 2010–2030 verrattuna 
vuoden 2004 väestömäärään Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan. 
 

 

Vuonna 2004 Joutsenten reitin kuntien huoltosuhteen keskiarvo oli 1,5 ja koko maan huoltosuhde 

oli 1,3 (kuva 6). Alueen keskimääräistä korkeampi huoltosuhde johtuu ennen kaikkea ikärakentees-

ta, joten huoltosuhde ei tule oletettavasti alenemaan tulevina vuosina. Myönteisenä tekijänä voi-

daan mainita, että kaikissa alueen kunnissa toimeentulotukea saaneiden osuus on maan keskiar-

voa pienempi. Vuonna 2004 koko maassa 7,7 prosenttia väestöstä sai toimeentulotukea, kun koko 

Joutsenten reitin väestöstä yhteensä 5,7 prosenttia sai toimeentulotukea. Vähiten sitä saatiin Pun-

kalaitumella (3,9 %) ja Vampulassa (3,7 %) ja eniten Äetsässä (7,1 %) ja Mouhijärvellä (7,1 %). 

Vuoden 2002 lopussa Joutsenten reitin väestöstä työllisiä oli hieman alle 20 000 eli noin 40 % vä-

estöstä. Koko toimialueen työttömyysaste oli vuoden 2006 alussa tasan 10 %. Matalin työttömyys-

aste oli Vampulassa ja Punkalaitumella ja korkein Äetsässä ja Hämeenkyrössä. 
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Kuva 6. Huoltosuhde Joutsenten reitin kunnissa suhteessa koko maahan (2004). 

 

Verotettavien tulojen määrä jää Joutsenten reitin alueella noin 30 prosenttiyksikköä maan keskita-

son alapuolelle (kuva 7). 
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Kuva 7. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot (euroa) asukasta kohti koko maassa ja Jout-

senten reitin kunnissa (2003). 

 

Yhtenä melko merkittävänä inhimillisen pääoman heikkoutena toimijat pitävät alueen alhaista kou-

lutustasoa (taulukko 3). Toisaalta alueen vahvuuksina voidaan pitää koulutusmahdollisuuksia (ks. 

taulukko 8) sekä läheistä sijaintia aluekeskuksiin ja yliopistokaupunkeihin, jotka myös tarjoavat 

hyviä koulutusmahdollisuuksia. Haasteena on ennen kaikkea koulutustarpeiden ja -

mahdollisuuksien kohtaaminen. 

 

 Joutsenten reitin väestö Koko maan väestö 

Tutkinnon suorittaneiden osuus koko väestöstä 47 % 52 % 

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon  

suorittaneiden osuus koko väestöstä 
6 % 10 % 

Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus  

koko väestöstä 
32 % 31 % 

 
Taulukko 3. Joutsenten reitin alueen keskimääräinen koulutusaste verrattuna koko maahan (2004). 
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Suomi kansainvälistyy vauhdilla, mikä vaikuttaa eri tavoin inhimilliseen pääomaan myös Joutsenten 

reitin alueella. Joutsenten reitin väestöstä hieman alle 0,7 prosenttia on muiden maiden kansalai-

sia, kun koko maan väestöstä osuus on 2,1 prosenttia. Voidaan olettaa, että monikulttuurisuuden 

vaikutukset sosiaalisiin ongelmiin tai työvoimaan tulevat näkymään alueella, mutta ne voivat tulla 

viiveellä ja lievempinä kuin kaupungeissa.  

 

3.2 Elin- ja asuinympäristön laatu 
 

Yhdessä yritysten ja instituutioiden kanssa asuin- ja elinympäristö on keskeinen alueen vetovoiman 

osatekijä (Ståhle & Sotarauta 2002). Elin- ja asuinympäristön laatu voi houkutella alueelle esimer-

kiksi osaavaa työvoimaa tai paluumuuttajia ja toisaalta hidastaa poismuuttoa. Siihen vaikuttavat 

fyysinen, taloudellinen, sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö palveluineen. Pienet kaupunkiseu-

dut ja maaseutukunnat voivat kilpailla omilla erityispiirteillään ja niihin perustuvilla uusilla ratkaisuil-

la. Joutsenten reitin alueella luonto on ehdottomasti merkittävin elinympäristön laatuun vaikuttava 

tekijä. Alueen markkinointivalteiksi tarvitaan kuitenkin myös muita tekijöitä. 

 

Toimijakyselyn perusteella Joutsenten reitin kuntien julkiset palvelut ovat kohtuullisen hyvällä tasol-

la joistakin puutteista huolimatta. Heikkoutena nähdään muut kuin julkiset palvelut eli esimerkiksi 

vähittäiskauppa. Toisaalta alueen laatua elinympäristönä parantavat kohtuulliset liikenneyhteydet ja 

etäisyydet esimerkiksi Tampereelle ja Poriin. Myös Turun ja pääkaupunkiseudun kaupan ja viihde-

elämän palvelut ovat helposti tavoitettavissa.  

 

Joutsenten reitin kunnat tarjoavat asumiseen ja elämiseen väljemmän ja edullisemman ympäristön 

kuin suuret kaupunkikeskukset. Asumisväljyydestä ja -olosuhteista kertoo se, että omakoti- ja rivita-

lot ovat kaikissa alueen kunnissa tilastojen mukaan huomattavasti yleisempi asumismuoto kuin 

koko maassa keskimäärin. Lisäksi tonttien saatavuus on melko hyvä. Myönteisiä mainintoja ovat 

saaneet myös alueen kyläyhteisöt. Kun edellä mainitut asumiseen liittyvät tekijät yhdistetään luon-

toon, liikenneyhteyksiin, kohtuullisiin etäisyyksiin ja palveluihin, on nimenomaan laadukas asuin- ja 

elinympäristö Joutsenten reitin alueen yksi tärkeimmistä vahvuuksista, jonka avulla se voi myös 

erottua muista. Myös melko yleinen työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella sekä joidenkin kuntien 

muuttovoitto kertovat siitä, että alueen kunnat kiinnostavat ihmisiä asuin- ja elinympäristönä, vaikka 

työpaikka ei omassa kunnassa sijaitsisikaan. Mouhijärvi on hyvä esimerkki tällaisesta kunnasta. 

 
3.3 Sijainti, keskittyminen ja infrastruktuuri 
 

Joutsenten reitin alue sijaitsee Pirkanmaan ja Satakunnan rajalla. Maaseutualueluokittelussa Jout-

senten reitti kuuluu ydinmaaseutuun. Kunnista Porin seutukuntaan kuuluvat Huittinen ja Vampula, 

Lounais-Pirkanmaan seutukuntaan Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala ja Äetsä sekä Luoteis-

Pirkanmaan seutukuntaan Hämeenkyrö. Tulevalla kaudella Joutsenten reittiin kuuluvilla alueilla 
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asui vuoden 2005 lopussa 47 601 henkeä (taulukko 4). Alueen kokonaispinta-ala on 2576 km², 

josta maapinta-alaa on 2442 km² ja vesistöä 134 km².  

 

Väkiluku 31.12.2005 

Huittinen 9 064 Vammala 15 228 

Hämeenkyrö 10 186 Vampula 1 704 

Mouhijärvi 3 014 Äetsä 4 955 

Punkalaidun 3 450 Yht. 47 601 

 

Taulukko 4. Joutsenten reitin kuntien väkiluvut. 

 

Etenkin kesäaikaan kuntien väkilukua kasvattaa vapaa-ajanasukkaiden määrä. Taulukkoon 5 on 

koottu kesäasuntojen määrä Joutsenten reitin alueella. 

 

Kesämökit 2003 

Huittinen 294 

Hämeenkyrö 1354 

Mouhijärvi 1039 

Punkalaidun 529 

Vammala 1712 

Vampula 154 

Äetsä 358 

Joutsenten reitti yht. 5440 

 

Taulukko 5. Kesäasuntojen lukumäärä Joutsenten reitin kunnissa 2003. 

 

Alueen kunnat sijaitsevat maantieteellisesti keskeisellä paikalla maassamme ja kohtuullisten yhte-

yksien päässä aluekeskuksista ja yliopistokaupungeista. Pori ja Tampere ovat alueen lähimmät 

aluekeskukset. Tampereella sijaitsevat Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto, 

joilla molemmilla on myös yksiköt Porissa. Vammalasta on Tampereelle matkaa 57 km ja Huittisista 

Poriin 64 km. Lisäksi Turkuun on Huittisista 92 km. Myös pääkaupunkiseudulle on tarvittaessa koh-

tuullinen matka, sillä Joutsenten reitin pohjoisimmasta kunnasta Hämeenkyröstä on Helsinkiin 214 

km ja eteläisimmästä kunnasta Vampulasta 179 km.  
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Kuva 8. Joutsenten reitti kartalla – huomaa koiramainen muoto! Karttaan on merkitty myös maakuntarajat. 

(Maanmittauslaitos.) 

 

Alueen sijaintia ja saavutettavuutta parantavat hyvät liikenneyhteydet. Helsingin ja Porin sekä 

Tampereen ja Rauman väliset valtatiet ja Tampereen ja Turun välinen kantatie risteävät Huittisissa. 

Vammala kautta kulkee Tampereen ja Porin välinen junarata, josta on jatkoyhteydet Seinäjoen, 

Jyväskylän, Helsingin ja Rauman suuntaan. Noin tunnin ajomatkan päässä ovat Tampereen ja 

Porin lentokentät. Lähimmät satamat ovat Porissa, Raumalla ja Turussa.   

 

Huovarin ym. (2001) mukaan 2/3 alueen bruttokansantuotteesta (bkt) muodostuu keskittymisestä, 

saavutettavuudesta sekä inhimillisestä pääomasta eli ennen kaikkea työvoiman osaamisesta ja 

luovuudesta. Yhdessä alueen infrastruktuurin ja taloudellisen toiminnan kanssa ne ovat Ståhlen ja 

Sotaraudan (2002) mukaan myös keskeisimpiä kilpailukyvyn osatekijöitä. Siksi Joutsenten reitin 

kuntien sijainnin ja saavutettavuuden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen olisi erityisen tärkeää. 

Alueellinen bkt kertoo mm. alueen kehityksestä ja elinkeinoelämästä. Täytyy kuitenkin ottaa huo-

mioon, että harvaan asutuilla alueilla bkt:een voi vaikuttaa jopa yksikin suuri yritys ja toisaalta alue-

keskuksen menestyminen. Joutsenten reitin alueella bkt:ta pienentää ennen kaikkea maa- ja met-

sätalouden suuri osuus elinkeinoissa. Taulukossa 6 on kuvattu vuoden 2003 alueellinen bkt Jout-

senten reitin alueen seutukunnissa. Punkalaidun on kuulunut vuoden 2005 alusta Lounais-

Pirkanmaahan. 

 

Alue Bkt (arvonlisäys käyvin hinnoin) 

Koko maa 100,0 

Kaakkois-Satakunta (Huittinen, Vampula, Punkalaidun) 74,9 

Lounais-Pirkanmaa (Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) 63,4 

Luoteis-Pirkanmaa (Hämeenkyrö) 74,4 

 

Taulukko 6. Alueellinen bruttokansantuote Joutsenten reitin alueen seutukunnissa suhteessa koko maahan 

vuonna 2003.  
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Myös alueen toimijoiden mielestä hyvää sijaintia ja saavutettavuutta olisi hyödynnettävä nykyistä 

paremmin. Sijainnin hyödyntäminen on tärkeää esimerkiksi matkailulle. Kuten Pirkanmaan matkai-

lun ennakoivassa kilpailukykyanalyysissä (Laiho ja Talonen 2004) todetaan, mahdollistaa alueen 

hyvä sijainti lyhyetkin pistäytymiset, mutta toisaalta se ei välttämättä vaadi yöpymistä tai edes py-

sähtymistä. Pirkanmaalle tehtiin vuonna 2003 noin 2,4 miljoonaa kotimaista vapaa-ajan matkaa eli 

10 % koko Suomen matkoista (Laiho ja Talonen 2004). Myös Joutsenten reitin kuntien täytyy pyr-

kiä lisäämään osuuttaan näistä matkoista. Toinen haaste on omien vähittäiskaupan palveluiden 

käyttäminen. Helposti saavutettavat isojen kaupunkien palvelut parantavat alueen laatua ja kiinnos-

tavuutta asuinympäristönä ja mahdollisesti liiketoimintapaikkana, mutta toisaalta ne ovat uhka alu-

een omille palveluille. 

 

Jotta sijaintia voidaan hyödyntää nykyistä paremmin, ovat tieliikenneyhteydet ja niiden kunto yksi 

keskeisistä kehittämiskohteista. Muita vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi tapahtumat ja matkailu-

kohteet sekä toimitilojen saatavuus, joka on tällä hetkellä melko hyvä. Pitkäjänteistä sijainnin hyö-

dyntämistä edustavat kaavaratkaisut, joihin kaivataan lisää panostusta. Kaiken kaikkiaan alueen 

hyvää sijaintia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia pitää tehdä tunnetuksi niin matkailijoille, yrittäjille 

kuin mahdollisesti alueesta asuinpaikkana kiinnostuneille ihmisille.  

 

3.4 Elinkeinot ja yritykset 
 

Edellä mainittua alueellista bruttokansantuotetta tarkemmin alueen tilannetta ja kehitystä kuvaavat 

mm. yrittämisaktiivisuus ja eri toimialojen osuudet alueella. Yrittämisaktiivisuus on Joutsenten reitin 

alueen vahvuus. Alueen yritystoimipaikkojen määrä sataa asukasta kohden on keskimäärin 5,2, 

joka on yli maan keskitason (kuva 9.). Maan keskitaso on alle 5,0 yritystoimipaikkaa sataa asukas-

ta kohden. 
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Kuva 9. Yritystoimipaikkojen määrä Joutsenten reitin kunnissa sataa asukasta kohti (2003). 
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Vuoden 2003 lopussa alueen työpaikoista noin 17 prosenttia oli maa- ja metsätaloudessa, 27 pro-

senttia jalostuksessa ja 52 prosenttia palveluissa. Etenkin maa- ja metsätalouden osuus on poik-

keuksellisen suuri, koska koko maassa sen osuus työpaikoista on vain noin 4 prosenttia. Alueen 

maatalous on pitkälle erikoistunutta, vahvimmat tuotannon alat ovat lihantuotanto (punainen liha, 

valkoinen liha), avomaanvihannekset sekä rypsi. Maatilojen rakennemuutos on edennyt pitkälle ja 

sukupolvenvaihdokset ovat tapahtuneet aktiivisesti. Maatilojen investoinnit ovatkin olleet koko 

maan kärkitasoa. Elinkeinorakenne kunnittain on esitetty kuvassa 10.  
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Kuva 10. Elinkeinorakenne Joutsenten reitin kunnissa ja koko maassa (2003). 

 

Vuoden 2004 lopussa Joutsenten reitin alueen kunnissa oli yhteensä hieman alle 2 700 yritysten 

toimipaikkaa. Niiden toimialakohtainen jakautuminen on esitetty taulukossa 7. Perinteiset teollisuu-

denalat ovet Joutsenten reitillä vahvoja. Kuntavertailussa Äetsä on asukaslukuun suhteutettuna 

maamme teollistunein kunta. Eniten työllistävät metalliteollisuus ja puunjalostus. Jos alkutuotannon 

työpaikat lasketaan yhteen elintarviketeollisuuden kanssa, nousee elintarvikeketju merkittävimmäk-

si teolliseksi työnantajaksi. Teollisuuden toimipaikoista runsas viidennes kuuluu nahkateollisuudel-

le, joka tuottaa mm. 80 prosenttia kotimaisista nahkalaukuista.  
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Maa-, metsä- ja riistatalous 5 % 

Kalatalous 0,1 % 

Kaivostoiminta ja louhinta 1 % 

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0,5 % 

Rakentaminen 15 % 

Tukku- ja vähittäiskauppa 21 % 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4 % 

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 12 % 

Rahoitustoiminta 2 % 

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimuspalvelut 12 % 

Koulutus 0,5 % 

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 4 % 

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 7 % 

Teollisuus 16 % 

 
Taulukko 7. Eri toimialojen yritysten toimipaikkojen osuudet Joutsenten reitin alueella (2004).  

 

Toimijoille tehdyn kyselyn perusteella Joutsenten reitin yritystoiminnan vahvuuksiksi voidaan lukea yrittä-

misaktiivisuuden lisäksi pienyrittäjyys ja hyvä sijainti. Myös monipuolista toimialarakennetta voidaan pitää 

yhtenä vahvuutena. Puutteista voidaan mainita huono yhteistyökyky: ei osata hyödyntää verkostoitumisen 

etuja. Muita puutteita ovat heikko työllistävyysvaikutus ja ajoittainen osaavan työvoiman pula. Alueella on 

kuitenkin myös suuria yrityksiä, joiden työllistämisvaikutus on merkittävä (taulukko 8). 

  

 

Yritys (työpaikat n.) Toimipaikka Yritys (työpaikat n.) Toimi-
paikka 

M-Real Oy / Kyrön kartonkitehdas (420) Hämeenkyrö SHT-Tukku Oy (90) 
Punka-

laidun 

Patria Vammas Oy (400) Vammala Lihajaloste Korpela Oy (85) Huittinen 

Saarioisten Säilyke Oy (356) Huittinen Thermisol Oy (80) Vammala 

Finnish Chemicals Oy (208) Äetsä Vexve Oy (80) Vammala 

Teknikum Oy (208) Vammala Finnforest Oy / Kyröskosken saha (70) 
Hämeen-

kyrö 

Vammalan Vaneri Oy (170) Vammala Vammalan Konepaja Oy (70) Vammala 

Salmi Oy (160) Äetsä Kumijaloste Oy (65) Äetsä 

Kyrel Oy (120) Hämeenkyrö Mar-Con Polymers Oy Ltd (65) Äetsä 

Lauttakylän Auto Oy (120) Huittinen Vammalan Kirjapaino Oy (58) Vammala 

Niemen Tehtaat Oy (120) Vammala Finnmirror Oy (56) Vammala 

Polarteknik Oy (93) Huittinen Seloy Oy (53) Huittinen 

Taulukko 8. Joutsenten reitin toiminta-alueen eniten työllistävät yritykset. 
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3.5 Verkostot 
 

Verkostoihin kuulumisesta ja niissä toimimisesta on tietoyhteiskunnassa tullut menestymisen edel-

lytys. Tietoyhteiskuntatutkija Manuel Castellsin mukaan paikkojen tila on muuttunut virtojen tilaksi, 

jossa menestyksen kannalta sijainnin merkitys on vähäinen mutta informaatioverkostoihin kuulumi-

sen merkitys sitäkin olennaisempi. 

 

Kun verkostot yhdistävät alueella eri aloilla toimivia ihmisiä, ne synnyttävät uutta ajattelua ja inno-

vaatiot mahdolliseksi tekeviä rajapintoja. Kunkin organisaation sisällä verkostoituminen kehittää 

kokonaisuuksien hallintaa. Verkostot eivät ole ennustettavissa eikä niitä voi johtaa ylhäältä alas-

päin. Taulukkoon 9 on koottu esimerkkejä Joutsenten reitillä toimivista paikallisista yritysverkostois-

ta. 

 

Nimi Toiminta 

Casalinda Yhdeksän eri sisustuksen alan yrityksen yhteenliittymä. 

Elastopoli Edistää alueellista kumi- ja muovialan yritysten keskinäistä sekä yritysten, tutkimuksen ja 
koulutuksen välistä yhteistyötä. Kilpailukykyä parantavia asiaintuntija- ja testauspalveluita. 

Kehä13 Kolmentoista käsityöyrittäjän koulutus- ja yhteismarkkinointirengas. 

KuttuJuttu Viidentoista matkailuyrittäjän verkosto, joka mm. edistää osaamista, yhteismarkkinointia ja 
tuotekehitystä. 

Satafood ry Elintarvike- ja ympäristöalan konsultointi elintarviketeollisuusyrityksiin – verkostossa mu-
kana 70 yritystä. 

Onnen Polut Viiden matkailun kärkiyrityksen tuotekehitys- ja yhteismarkkinointirengas. 

 
Taulukko 9. Joutsenten reitin yritysverkostoja. 

 

Alueen toimijat pitävät keskeisimpänä ongelmana verkostoissa sopivien toimintamuotojen löytämis-

tä. Lisäksi osallistujien löytäminen sekä hyödyn saaminen oman toiminnan kannalta koetaan joskus 

hankalaksi. Toisin sanoen haasteena on kehittää entistä konkreettisempia toimintamalleja, jotta 

verkostoja syntyisi ja niiden toiminta pysyisi koossa. 

 

Verkostojen kautta pienikin yritys voi saada yhteyden paitsi kansallisille myös kansainvälisille 

markkinoille. Esimerkkeinä voidaan mainita Joutsenten reitin avulla syntyneet TRANSNET- ja Eu-

rope inside us -hankkeet, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä. Ylipäätään toimintaryhmä 

sopii välittäjäorganisaationa hyvin kätilöimään uusien verkostojen syntymistä. Kuluvalla ohjelma-

kaudella uusia yritysverkostoja syntyi Joutsenten reitin tuella kymmenen. Yhdistys auttoi myös 

kylä-, kulttuuri-, nuoriso- ja oppilaitostoimijoiden verkottumista aina kansainväliselle tasolle asti. 
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3.6 Instituutiot ja kehittäjäverkosto 
 

Joutsenten reitin keskeisiä toimijoita ja instituutioita on koottu taulukkoon 10. Kuluvalla ohjelma-

kaudella toimintaryhmä on voinut tehdä yhteistyötä kaikkien taulukon toimijoiden kanssa, joista 

suuri osa on toiminut myös hankkeiden toteuttajina.  

 

Elinkeinojen kehittämisorganisaa-

tiot 

Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy (VSYP) 

Yrityspalvelu Enter (Huittisten toimipiste) 

Luoteis-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 

Prizztech Oy (elinkeinoelämän ja maakunnan kilpailukyvyn parantaminen 

Satakunnassa) 

Toimialakohtaiset kehittämis-

organisaatiot 

Satafood kehittämiskeskus ry (elintarvike- ja ympäristöala) 

Elastopoli Oy (kumi- ja muoviala) 

FinnContractor Oy (nahka- ja laukkuala) 

TTY:n muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio 

Opistot 

Huittisten musiikkiopisto 

Huittisten seudun kansalaisopisto 

Hämeenkyrön kansalaisopisto 

Sastamalan opisto 

Ammatillinen koulutus 

Ammatti-instituutti Iisakki  

Hoikan opisto 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 

Karkun evankelinen opisto 

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 

Vammalan ammattikoulu 

Korkeakoulutus 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (Huittinen) 

Turun kesäyliopiston toimipiste (Huittinen) 

Sastamalan avoin yliopisto 

Hoikan opisto 

 
Taulukko 10. Joutsenten reitin toiminta-alueen instituutioita. 

 

Vaikka ainoa varsinainen korkeakoulutusta tarjoava oppilaitos on Satakunnan ammattikorkeakoulu, 

tarjoavat taulukossa mainitut yksiköt mahdollisuuden suorittaa pienempiä opintokokonaisuuksia. 

Lisäksi instituutioista voidaan mainita ainakin alueen kunnat, Pirkanmaan ja Satakunnan TE-

keskukset, maakuntien liitot, Tampereen ja Satakunnan kauppakamarit sekä Pirkanmaan ja Sata-

kunnan yrittäjä- ja tuottajajärjestöt. 

 

Yli 70 kyläkuntaa on ollut mukana toteuttamassa Joutsenten reitin kehittämissuunnitelmaa 2000-

2006. Yritysten sekä kehitys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden lisäksi kansalaisjärjestöt kuten 

kyläyhdistykset ovat merkittäviä paikalliskehittäjiä, joiden kautta osallistuva demokratia toteutuu 

ehkä parhaiten. Tulevan ohjelmakauden haasteena on lisätä nuorten osallisuutta.   
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3.7 Imago 
 

Imagoon vaikuttavat eri elementit yhdessä. Alueen toimijoiden oman näkemyksen mukaan Jout-

senten reitin alueen imagoon vaikuttavat vahvimmin alueen luonto, yritykset ja matkailukohteet. 

Toisaalta imagoon toivotaan panostettavan lisää tapahtumien, matkailukohteiden ja palveluiden 

osalta. Taulukkoon 11 on koottu Joutsenten reitin muutamia keskeisiä tapahtumia ja kohteita, jotka 

vaikuttavat osaltaan alueen imagoon. 

 

Huittinen 

Wanha Pappila. Kulttuurikeskus ja perinnepuutarha. 

Kaunista laulua – juhlaviikko. Vokaalimusiikin juhlaviikot. 

Katugalleria Huittinen ja galleriaK vanhalla paloasemalla. 

Huittisten museo. 

Hämeenkyrö 

Frantsilan luomuyrttitila. Viljely, jalostus, myynti, ruokailu ja majoitus. 

Yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Eheänä säilynyt maanviljelyskulttuuri- ja kulttuuri-

maisema.  

Kulttuurimaisemassa keskeisenä Nobel-kirjailija F.E. Sillanpää. Seura, teatteria ja muita tapah-

tumia, syntymä- ja nuoruudenkoti. 

Mouhijärvi Häijään markkinat vuodesta 1972. 

Punkalaidun Talonpoikaismuseo Yli-Kirra, alkuperäinen Mauri Kunnaksen Koiramäen talo. 

Vammala 

Vanhan kirjallisuuden päivät. 

Sastamala Gregoriana. Vammalan vanhan musiikin päivät. 

Herra Hakkaraisen talo. Mauri Kunnaksen hahmoihin perustuva koko perheen kohde. 

Suomen Kirjainstituutti ja Lasten Kirjapäivät. 

Pyhän Olavin ja Pyhän Marian (Sastamalan) keskiaikaiset kirkot. 

Vampula Vampula-viikko. 

Äetsä 

Runoilija Kaarlo Sarkia. Museo lapsuudenkodissa, näyttämö sekä runopolku. 

Yllätysten Yö. 

Kinnalan Koukun suojeluskuntamuseo ja Pohjoismaiden pisin riippusilta. 

 
Taulukko 11. Esimerkkejä Joutsenten reitin alueen imagoon vaikuttavista tapahtumista ja kohteista. 

 

Kulttuuri ja siihen liittyvät tapahtumat ja kohteet ovat Joutsenten reitille keskeinen profiloitumisen 

keino. Taustalla ovat alueen historia ja luonto. Menneiden suurmiesten kuten F.E. Sillanpään, 

Kaarlo Sarkian ja Akseli Gallen-Kallelan perintöä jatkavat mm. Mauri Kunnas, Markku Piri ja Panu 

Rajala. Osa Joutsenten reitinkin tuella käynnistyneestä kulttuuritoiminnasta on jo ehtinyt saada 

kansallista tunnettavuutta: esimerkkeinä voidaan mainita Kunnaksen tuotantoon perustuva Herra 

Hakkaraisen talo sekä nykytaiteelle omistettu Huittisten galleriaK. Historiallisista rakennuksista on 

syytä mainita keskiaikainen Pyhän Katariinan kirkko Huittisissa ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 

Vammalassa.  
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Keskeisin haaste imagon kehittämisessä on lisätä olemassa olevien kohteiden ja tapahtumien tun-

nettavuutta.  

 

3.8 Kehittämiskyky ja innovatiivisuus 
 

Kehittämisen edellytyksenä on usein kyky haastaa olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallit eli 

luova jännite. Lisäksi se vaatii erilaisten näkemysten kuuntelemista ja yhteensovittamista. Toimija-

kyselyn mukaan Joutsenten reitin alueen kehittämis- ja uudistumiskykyyn kaivataan parannusta. 

Toimijoiden kyky uudistaa ajattelu- ja toimintatapojaan on hyvä tai kohtuullinen, mutta ei vielä riittä-

vällä tasolla, kuten keskimäärin kolme neljästä vastaajasta totesi. Neljännes vastasi, että kykyä 

ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen ei ole ollut juuri lainkaan. Kysymykseen näkemysten 

yhteensovittamisesta kaksi kolmasosaa vastasi, että näkemyksiä kyetään sovittamaan melko hyvin 

yhteen. Kolmanneksen mielestä näkemyksiä sovitetaan yhteen huonosti tai melko huonosti.  

 

Innovatiivisuus on hyvin tärkeää alueen kehittäjille ja kehittämiselle. Sitä on kuitenkin vaikea mitata 

ja todentaa. Yksi innovatiivisuuden mittari on seutukuntien tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 

(taulukko 12). Vaikka vuosien välillä on eroja, menot ovat vakiintuneet noin yhteen prosenttiin alu-

eellisesta bruttokansantuotteesta, kun valtakunnallinen keskiarvo on 3,4 prosenttia. 

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2002 2003 

Seutukunta Milj. € % Milj. € % 

Kaakkois-Satakunta (Huittinen, Punkalaidun, Vampula) 4,6 100 3,2 100 

Lounais-Pirkanmaa (Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) 3,0 65,5 10,3 317,2 

Luoteis-Pirkanmaa (Hämeenkyrö) 2,9 63,9 2,9 89,3 

 
Taulukko 12. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Joutsenten reitillä seutukunnittain. 

 

Vastaajat olivat lähes yksimielisiä kysyttäessä, missä määrin Joutsenten reitin alueella on tehty 

innovatiivisia ratkaisuja. Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia vastasi ”melko vähän” ja 5 prosenttia 

”vähän”. Loppu 10 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”melko paljon”. Toisaalta monia innovatiiviseksi 

luonnehdittavia ratkaisuja ei välttämättä tunnisteta tai ei ajatella, että ne tosiasiassa ovat melko 

innovatiivisia.  

 

Innovatiivisuuden tärkeimmät haasteet Joutsenten reitillä liittyvät yhteisen, verkottuneen innovaa-

tiojärjestelmän synnyttämiseen ja toimialaosaamisen syventämiseen. Uuteen tietoon ja teknologi-

aan perustuvia innovaatioita kaivataan erityisesti vahvojen perusteollisuuden alojen vauhdittajiksi ja 

uudistajiksi. Myös palvelurakenneuudistus ja mm. lupaavasti käynnistynyt yksityinen hoivapalvelu-

tuotanto ansaitsevat innovaationsa. 
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Luova jännite toimii kilpailukyvyn elementtien ytimessä ja saa aikaan muutosta. Jännitteen hyödyn-

tämiseksi on tärkeää tuntea sen lähteet (taulukko 13). 

 

Alhaalta ylöspäin -kehittämiskulttuuri Ohjelmallinen kehittäminen 

Asukastoiminta ja -palaute Riskisietoinen päätöksenteko 

Erilaisuuden sietäminen Sosiaalisen ympäristön avautuminen 

Hallinnon läpinäkyvyys ja lähestyttävyys Talouden sopeuttaminen 

"Herkällä korvalla" toimiminen Tulomuuttajat ja kesäasukkaat 

Itsearviointiprosessit Valtuusto- ja kansalaisaloitteet 

Kunnallispolitiikka Vuorovaikutus internetissä 

Kuntalaisten aktiivinen osallistaminen Yhteistyö ja verkottuminen 

Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot   

 
Taulukko 13. Luovan jännitteen lähteet paikalliskehittämisessä (9-kunnat pelissä). 

 

Paikallisella toimintaryhmällä on hyvä tuntemus ja pääsy luovan jännitteen lähteille. Myös toiminta-

ryhmässä tarvitaan riskisietoista päätöksentekoa ja innovaatioiden tunnistuskykyä, jotta ryhmä voisi 

vastata tämän kappaleen esittämiin haasteisiin. 

 

3.9 Kilpailutekijät ja heikkoudet 
 
Joutsenten reitin nykytilanne on edellisissä kappaleissa analysoitu kilpailukyvyn elementeittäin (Sotarauta ja 

Ståhle 2002). Tämä kappale vetää yhteen Joutsenten reitin kilpailutekijät ja heikkoudet. Seuraavan kappaleen 

kehittämisstrategiat perustuvat kilpailutekijöiden hyödyntämiseen ja toisaalta heikkouksiin liittyvään ongelman-

ratkaisuun. 

 

Kilpailutekijät ovat asioita, joissa ollaan hyviä tai jopa parempia kuin muut. Joutsenten reitin kilpai-

lutekijät on esitetty kilpailukyvyn elementeittäin taulukossa 14.  
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Inhimillinen pääoma 

o Verkottuminen läheisten aluekeskusten osaamiskeskittymiin 

o Toisen asteen koulutusosaaminen 

o Korkeakouluopetus 

Elin- ja asuinympäristön laatu  

o Luonnonvetovoimainen ja edullinen asuinympäristö sekä hyvä 

aluekeskuspalveluiden saavutettavuus 

o Nopea ja asiakaslähtöinen palvelu sekä yksityisissä että julkisissa 

palveluorganisaatioissa 

o Monipuoliset kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet väestö- 

pohjaan nähden 

o Aktiivinen kansalaistoiminta 

Sijainti, keskittyminen ja  

infrastruktuuri 

o Yli miljoona ihmistä asuu sadan kilometrin säteellä  

o Sijainti Tampereen ja satamakaupunkien Porin, Rauman ja Turun 

välissä 

o Hyvät lento-, laiva-, juna-, tie- ja tietoliikenneyhteydet 

Elinkeinot ja yritykset 

o Voimakas yrittämisaktiivisuus ja pienyrityskulttuuri 

o Metalli-, elintarvike- ja puunjalostusteollisuuden keskittymät ja 

veturiyritykset 

o Kotimaan markkinoiden läheisyys 

Verkostot 

o Kyky luoda tarvelähtöisiä paikallisia kehittämisverkostoja 

o Verkottuminen valtakunnallisten ja kansainvälisten osaamis- 

keskittymien kanssa 

Instituutiot ja kehitys- 

organisaatiot 

  

Järkevästi organisoituneet julkiset tutkimus- ja kehitysorganisaatiot 

Vahva, monipuolinen ja kehittämisorientoitunut koulutussektori 

Pitkälle järjestäytynyt kolmas sektori 

Imago 

o Aidot, vähän käytetyt ja myönteiset imagotekijät 

o Kulttuurin ja matkailun valjastaminen imagotyöhön 

o Valtakunnallisesti tunnetut kulttuuritapahtumat, -kohteet ja -persoonat 

Kehittämiskyky ja  

innovatiivisuus 

o Valtakunnalliset ja kansainväliset verkostosuhteet päätoimialojen 

tutkimus- ja kehitysorganisaatioihin 

o Luovan jännitteen hyödyntäminen 

 
Taulukko 14. Joutsenten reitin kilpailutekijät. 

 

Toimijakyselyssä esille tulleet Joutsenten reitin heikkoudet on koottu taulukkoon 15. 

 

Alhainen koulutustaso Matalapalkka-alojen suuri osuus 

Heikko tunnettuus Negatiivinen kateus 

Itseluottamuksen puute Sijainti maakuntien raja-alueella 

Luovuuden ja mielikuvituksen puute Sosiaalinen sulkeutuneisuus 

Markkinointihenkisyyden puute Väestön väheneminen 

Muutosvastarinta Yritysyhteistyön suppeus 

 
Taulukko 15. Joutsenten reitin heikkoudet. 
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4 KEHITTÄMISSTRATEGIAT JA HANKE-ESIMERKIT 

 

Kehittämisohjelman teemakohtaiset strategiat on valmisteltu työryhmätyönä syksyn 2005 aikana. 

Työryhmien kokoonpanot on esitetty liitteessä 4. Kehittämisstrategiat on jaettu kahdeksaan kehit-

tämisteemaan tai -painopisteeseen: 

 

1. Työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö 

2. Maa- ja metsätalous 

3. Matkailu 

4. Kylätoiminta 

5. Kulttuuri 

6. Nuorten hyvinvointi 

7. Ympäristönhoito 

8. Kansainvälistyminen 

 

Kustakin kehittämisteemasta on esitetty viisi strategiaa työryhmien määrittämässä tärkeysjärjestyk-

sessä. Työryhmien vapaan ajatustyön tuloksia ei ole haluttu rajata: Koiramäen Konstien moninai-

suus kuvastaa toisaalta aitoa alhaalta ylöspäin -suunnitteluprosessia ja toisaalta maaseudun kehit-

tämistyön kompleksisuutta.  

 

Strategioiden yhteydessä kuvatut hanke-esimerkit ovat joko todellisia, rahoituskaudella 2000–2006 

Joutsenten reitin tuella toteutettuja (24 kpl) tai kuvitteellisia (16 kpl). Tiivistettyjen, yksinkertaistettu-

jen hanke-esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa ja konkretisoida strategioiden sisältöä – toi-

vottavasti ne eivät kuitenkaan liikaa ohjaa tai rajoita luovaa hankesuunnittelua, sillä luonnollisesti 

valittuja strategioita voivat toteuttaa hyvin monentyyppiset hankkeet.    

 

Strategiat ohjaavat hankerahoituksen kohdentamista kaikkein tärkeimmiksi koettujen ongelmien 

ratkaisuun, eivät poissulje muuntyyppisiäkin, innovatiivisia hankeideoita, jotka sopivat kehittämis-

teemaan. 

 

4.1 Visio 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joutsenten reitti on elämänlaadultaan kilpailukykyinen maaseutualue, jonka vetovoima perustuu monipuoli-

seen elinkeino- ja palvelurakenteeseen, laadukkaaseen asuin- ja työympäristöön, rikkaaseen kulttuuriperin-

töön ja nykykulttuuriin, kahdensuuntaiseen maaseutu-kaupunkivuorovaikutukseen, suvaitsevaisuuteen ja 

kansainvälisyyteen sekä luovaan, innostuneeseen itse tekemiseen.  
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Visiomme on runsas, monipuolinen ja kaikenkattava kuin satahämäläinen maalaismaisema. Emme 

tahdo yhdensuuntaista riippuvuutta aluekeskuksista vaan uskomme tasavertaiseen, itselliseen, 

molempia osapuolia hyödyttävään vuorovaikutukseen. Itsellisyyden kannalta tärkeintä ovat oma 

toimeentulo ja omat palvelut. Laadukkaalla asuinympäristöllä ja kulttuuriin perustuvalla imagotyöllä 

lisätään omien asukkaiden elämänlaatua ja toisaalta houkutellaan alueelle uusia toimijoita. Uusien 

toimijoiden houkuttelussa ja luovien ratkaisujen etsinnässä suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys ovat 

avainasemassa. Visio tehdään todeksi innostuneesti, itse.     

 

4.2 Työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö 
 
Ohjelmakaudella 2000-2006 rahoitettiin 21 työllisyyden edistämiseen ja yritysyhteistyöhön liittyvää 

hanketta. Vuonna 2003 toteutetun itsearvioinnin pohjalta hankevalmistelun painopistettä siirrettiin 

juuri elinkeinolliseen suuntaan. Ohjelmakauden julkisista varoista 21 prosenttia kohdentui tähän 

teemaan. Parhaat kokemukset saatiin rakennusneuvonta- ja hoivapalveluhankkeista. Tärkeimpinä 

tuloksina syntyi 44 uutta, vähintään vuoden kestoista työpaikkaa ja turvattiin 13 olemassa olevaa 

työpaikkaa. Uusia tuotteita ja palveluita syntyi noin 40.  

 

Strategia 1: Mahdollistetaan joustava teollisuus- ja liikerakentaminen kaavoitus- ja kunnallistekni-

sillä ratkaisuilla 
 
Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Tassulan teollisuuskylä 

Toteuttaja: Kunta 

 

Kunta selvittää yhdessä yrittäjäjärjestön ja teollisuusyritysten kanssa Tassulan alueen soveltuvuu-

den teollisuuskyläksi. Hankkeessa arvioidaan mm. kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset 

sekä selvitetään teollisuusyritysten kiinnostus investoida alueelle. Hankkeen tuloksena käynniste-

tään Tassulan teollisuuskylän rakennustyöt ja tonttien markkinointi yrityksille. 

 

Strategia 2: Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta ja koulutuksen työelämälähtöisyy-

destä   
 

Toteutettu hanke-esimerkki: Työ kohtaa tekijänsä 

Toteuttaja: Punkalaitumen kunta 

 

Punkalaitumen kunnan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus kartoitti yhdessä työvoimatoimis-

ton ja tuottajajärjestön kanssa maaseutuyritysten sesonkityövoiman tarpeen. Työvoimapulasta 

kärsiviin yrityksiin perehdytettiin turvapaikanhakijoita aluksi yksinkertaisiin työtehtäviin. Hankkeen 

tuloksena työllistyi kymmeniä henkilöitä muutaman kuukauden aikana. Myös turvapaikanhakijoiden 

elämänlaatu parani.   
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Strategia 3: Panostetaan paikallisten, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen 
 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Lämpöä kaurasta 

Toteuttaja: Lämpöyrittäjien ryhmä 

 

Lämpöyrittäjien ryhmä tutustuu kotimaisen kauran energiakäytön mahdollisuuksiin. Hankkeeseen 

sisältyy yhteisiä koulutusjaksoja ja yrityskohtaista konsultointia mm. polttotekniikasta. Yrittäjät sel-

vittävät myös tuottajien halukkuuden sopimusviljelyyn sekä kuntien ja muiden suurasiakkaiden 

ostovalmiudet. Hankkeen tuloksena aloitetaan kaupallisesti kannattavan kauravoimalaitoksen ra-

kennustyöt.  

 

Strategia 4: Tuetaan maaseudun uusien palveluiden (hoivapalvelut, kotipalvelut, työvoiman välitys 

sesonkiluonteisiin töihin jne.) syntymistä    

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Kaarihovi – yritysryhmän hoiva- ja palvelukoti 

Toteuttaja: Ikääntyvien Tukiyhdistys Ry 

 

Suurten ikäluokkien ikääntyminen on yhteiskuntamme yksi merkittävimmistä tulevaisuuden haas-

teista. Ikääntyminen tarjoaa myös mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiselle. Hoivayrittä-

jän, fysioterapeutin ja ruokapalveluyrittäjän ryhmä selvitti mahdollisuudet yksityisen hoivapalvelu-

kodin perustamiseksi ikääntyneille. Hankkeessa ratkottiin lupa- ja rahoitusbyrokratiaa, etsittiin sopi-

va kiinteistö, hiottiin yhteinen tuote ja sille oma markkinointimateriaali, valmisteltiin rakennusinves-

tointia sekä kartoitettiin asiakkaita. Hankkeen tuloksena 12-paikkainen palvelukoti avasi ovensa 

helmikuussa 2005 ja syntyi seitsemän uutta työpaikkaa. 

 
Strategia 5: Parannetaan kuntien vetovoimaa (palvelut, työpaikat, ympäristön laatu)

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Myötätuulta ja mielikuvia maaseudulle 

Toteuttaja: Punkalaitumen Yrittäjät Ry 

 

Yrittäjäyhdistys laati yhdessä kunnan ja yritysten kanssa Punkalaitumelle uuden markkinointivies-

tinnällisen ilmeen. Hankkeessa koottiin lisäksi palveluopas paikallisista yrityksistä, esittelymateriaa-

lia messukäyttöön sekä uusien kuntalaisten Tervetuloa -paketti. Hankkeen avulla ideoitiin ja toteu-

tettiin kesätapahtuma ”Heinäpäivät”. Hankkeen tuloksena Punkalaitumen tunnettuus ja imago pa-

ranivat sekä sisältäpäin että ulkoapäin nähtynä.   
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4.3 Maa- ja metsätalous 
 
Maa- ja metsätalouden kehittämishankkeet jätettiin ohjelmakaudella 2000-2006 TE-keskuksen 

rahoitettaviksi: Joutsenten reitti rahoitti ainoastaan yhden tuottajien ATK-koulutushankkeen. Maa-

seudun kehittämisestä annetun Euroopan neuvoston asetuksen (N:o 1698/2005) mukaisesti toi-

mintaryhmien alhaalta ylöspäin -kehittämistapaa voidaan tulevalla kaudella 2007-13 soveltaa kui-

tenkin myös toimintalinjaan 1 (maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen). 

 
Strategia 6: Edistetään maa- ja metsätalousyrittäjän työssä jaksamista 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Maatalouden ATK-kurssi 

Toteuttaja: MTK-Vampula Ry 

 

Tuottajajärjestö räätälöi ATK-koulutuksen jäsentensä ja muidenkin maatilayrittäjien tarpeisiin. Kou-

lutuksessa perehdyttiin maatilayrittäjien ammattiohjelmien käyttöön jokapäiväisenä työvälineenä 

niin viljelyssä kuin taloushallinnossa. Koulutus toteutettiin kahtena viiden päivän opintokokonaisuu-

tena. Hankkeen tuloksena koulutuksen käyneet saivat valmiuden helpottaa arkirutiinejaan ATK:n 

avulla. 

 

Strategia 7: Edistetään elintarviketalouden puhtautta ja tautivapautta 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Hyvä hygienia! 

Toteuttaja: Koulutusorganisaatio 

 

Tuottajat ovat EU:n myötä oppineet tiukat elintarvikehygienian säännöt mm. navetta- ja sikalatyös-

sä, mutta usein ulkomaalaisella sesonkityövoimalla tai maatalouslomittajalla ei ole tätä oppia. Kou-

lutusorganisaatio järjestää yhdessä paikallisten tilojen kanssa käytännönläheisen elintarvikehy-

gienian kurssin sesonkityöläisille ja uusille maatalouslomittajille. Hankkeen tuloksena elintarvikehy-

gienian riskit pienenevät. 

 

Strategia 8: Parannetaan maatalouden kannattavuutta mm. yhteistyötä ja jalostusarvoa lisäämällä 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Koneet kiertoon 

Toteuttaja: Kyläyhdistys 

 

Nykytilat joutuvat tekemään mittavia investointeja koneisiin ja laitteisiin. Koneiden käyttöastetta 

voitaisiin kuitenkin yhteistyöllä nostaa. Kyläyhdistys selvittää hankkeessa kyläläisten ja kesäasuk-

kaiden konetyön tarpeen (esim. lumen auraus, maanrakennus, puiden ajo) sekä halukkaat urakoit-

sijat. Hankkeen tuloksena kysyntä kohtaa tarjonnan entistä helpommin. 
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Strategia 9: Edistetään puun energiakäyttöä  

   

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Pellettiä pesään 

Toteuttaja: Lämpöyrittäjien ja laitetoimittajien ryhmä 

 

Pelletin polttotekniikka on jo kehittynyt varsin sisäsiistille ja käyttäjäystävälliselle tasolle. Myös pel-

letin hinta on kilpailukykyinen muihin lämmönlähteisiin verrattuna – mm. koko hotelli Ellivuori läm-

mitetään konttiin pakatulla pelletin polttoyksiköllä. Lämpöyrittäjien ja laitetoimittajien yhteishank-

keessa järjestetään tiedotuskampanja pelletin eduista. Hankkeessa toimitetaan monipuolinen 

markkinointimateriaali ja ostetaan mainosaikaa mediasta. Kampanja huipentuu asuntomessuille, 

joilla yhden esittelytalon lämmönlähteeksi on valittu pelletti. Hanketyöntekijä tekee pelletistä kiin-

nostuneisiin talouksiin myös neuvontakäyntejä. Hankkeen tuloksena pelletin ja polttolaitteiden 

myynti lisääntyy. 

 

Strategia 10: Edistetään kotimaisen elintarvikkeen menekkiä 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Tää on meillä kasvatettu 

Toteuttaja: Tuottajajärjestöt yhdessä  

 

Kuluttajan mielikuva marketin hyllyllä olevan elintarvikkeen alkuperästä on hataralla pohjalla. Yli-

päätään harva hahmottaa koko elintarvikeketjun tilalta kauppaan. Tuottajajärjestöt järjestävät yh-

teistyössä vähittäiskaupan kanssa konsulenttihankkeen, jossa viljelijä laittaa oman persoonansa 

likoon marketissa tuotteidensa puolesta. Kampanjointiin käytettävä työaika korvataan hankkeesta. 

Hankkeen tuloksensa tuote saa kasvot, jolloin kuluttajien mielikuva paikallisesti tuotetuista elintar-

vikkeista vahvistuu ja ostovalmius lisääntyy.   

    

4.4 Matkailu 
 
Ohjelmakaudella 2000–2006 rahoitettiin 21 matkailun kehittämishanketta, joihin kohdentui 20 pro-

senttia julkisista varoista. Parhaat kokemukset saatiin matkailuyrittäjien verkostohankkeista ja Mau-

ri Kunnaksen Herra Hakkaraisen talo -hankkeesta. Tärkeimpinä tuloksina syntyi viisi uutta työpaik-

kaa, turvattiin seitsemän olemassa olevaa työpaikkaa ja luotiin noin 40 uutta tuotetta ja palvelua. 

Yritysten laatujärjestelmiä syntyi 15.  
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Strategia 11: Lisätään matkailuyrittäjien yhteistyötä 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Kuttu Juttu – Vammalan seudun matkailuyritysten verkostohanke 

Toteuttaja: Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy 

 

17 matkailuyrittäjän aloitteesta syntynyt verkostohanke, joka keskittyi laatukoulutukseen, liikkeen-

johdolliseen osaamiseen, tuotekehitykseen ja yhteismarkkinointiin. Hankkeen tuloksena syntyi py-

syvä matkailuyritysten yhteistyöverkosto ja kaksi uutta työpaikkaa. 

 

Strategia 12: Parannetaan tuotteiden ja palveluiden laatua (mm. asiakaspalvelu, opastoiminta, 

kielitaito) 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Kokemäenjokilaakson kulttuurimatkailun uusi tuleminen 

Toteuttaja: Karkun evankelinen opisto/ Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Ry 

 

Karkun evankelinen opisto toteutti yhdessä alueen matkailuopasyhdistysten kanssa opaskoulutuk-

sen, jossa pureuduttiin Kokemäenjokilaakson rikkaaseen kulttuurihistoriaan. Hankkeen tuloksena 

saatiin uusia ihmisiä mukaan opastoimintaan ja lavennettiin kuntakohtaisten oppaitten tietoutta 

Kokemäenjokilaakson alueesta. 

 

Strategia 13: Keskitytään hyödyntämään aitoja matkailun vahvuuksia 
 

Toteutettu hanke-esimerkki: Herra Hakkaraisen talon rakentaminen 

Toteuttaja: Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy 

 

Hyvin onnistuneen esiselvityshankkeen päätteeksi käynnistettiin elämyksellisen koko perheen mat-

kailukohteen, Mauri Kunnaksen tuotantoon perustuvan Herra Hakkaraisen talon rakennustyöt 

Vammalan keskustassa sijaitsevassa kiinteistössä. Hankkeen kumppanina toimi Satakunnan käsi- 

ja taideteollisuus ry, jonka myymälä ”Ihanien tavaroiden kauppa” sijoittui näyttelyn yhteyteen. 

Hankkeen tuloksena Herra Hakkaraisen talo kokosi lähes 30 000 kävijää jo ensimmäisenä toimin-

tavuotenaan ja kaupungin imagotyö nousi uudelle tasolle. 

 

Strategia 14: Tehostetaan matkailumarkkinointia ja etsitään lupaavimmat kohderyhmät (esim. 

seniorit, ulkomaalaiset) 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Onnen Polut – luomua ja lumoa matkailuun 

Toteuttaja: Onnen Polut Ry 

 

Viiden hämeenkyröläisen matkailuyrityksen yhteishanke, jossa tuotettiin laadukas sekä painettu 

että sähköinen markkinointimateriaali Frantsila-retket -tuoteperheelle. Hankkeessa tuotettiin myös 
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suoramarkkinointiosoitteistot eri kohderyhmille, mm. lähiseudun yritysasiakkaille. Yritykset osallis-

tuivat lisäksi markkinointikoulutukseen. Hankkeen tuloksena yritysryhmän palveluiden tunnettuus 

parani ja osassa yrityksistä myynti lisääntyi jo ensimmäisenä kesäsesonkina. Hankkeen myötävai-

kutuksella yrityksiin syntyi kolme uutta työpaikkaa. 

 

Strategia 15: Hyödynnetään maaseudun luova hulluus 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Infomajakan rakentaminen 

Toteuttaja: Kanteenmaan Kyläyhdistys Ry 

 

Kanteenmaan Kyläyhdistys pystytti Helsinki-Pori -tien varteen Pirkanmaan maakunnan rajalle in-

fomajakan. Majakka opastaa kulkijoita kesätorille ja myöhemmin Tielaitoksen levähdysalueen val-

mistuttua myös sisätiloissa tapahtuvaan kaupankäyntiin ja tiedonhakuun mm. keliolosuhteista. Al-

kuperäisenä suunnitelmana oli rakentaa tuulimylly, mutta koska Kanteenmaalla ei perinteisesti ole 

ollut tuulimyllyjä, jätettiin siivet pois jolloin tulokseksi saatiin majakka. Huipulla sijaitsevasta Don 

Quijote -salista kokousvieras näkee kauas yli aavan peltomaiseman. Hankkeen tuloksena luotiin 

Kanteenmaan kylälle Pirkanmaan portti -imagoa ja parannettiin paikallisten tuotteiden myyntiä.   

 

4.5 Kylätoiminta 
 
Ohjelmakaudella 2000–2006 rahoitettiin 61 kylien kehittämishanketta, joihin kohdistui 35 prosenttia 

julkisista varoista. Lupaavimmat kokemukset saatiin kyläsuunnitteluhankkeista, palveluhankkeista 

sekä vesi- ja jätevesihuoltohankkeista. Tärkeimpinä tuloksina syntyi neljä uutta työpaikkaa ja tur-

vattiin kuusi olemassa olevaa työpaikkaa. Hankkeiden toteuttamiseen osallistui yli 70 kylää, joiden 

väestöpohja on n. 13 000 asukasta. Kyläsuunnitelmia tehtiin 37. Kussakin hankkeessa oli toteutta-

jaorganisaation lisäksi keskimäärin viisi yhteistyökumppania ja 17 aktiivista osallistujaa. Hankkeista 

julkaistiin keskimäärin viisi lehtiartikkelia. 

 

Strategia 16: Turvataan aktiivisen, osallistuvan kylätoiminnan edellytykset 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Happea kylätoimintaan 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Kylätoiminta on luonteeltaan aaltoliikettä: aktiivisia kausia seuraavat passiivisemmat kaudet. Han-

ketoiminta ja hankkeisiin väsyminen ovat osaltaan syventäneet aaltoilua. Harrastustoiminnan muut-

tuessa ammattimaiseksi kehittämiseksi vastuut jäävät harvojen harteille. Myös yhä useammat muut 

vapaa-ajan aktiviteetit kilpailevat kylätoiminnan kanssa. Kehittämisorganisaation ja kyläyhdistysten 

yhteishankkeessa etsitään keinoja väsähtäneen kylätoiminnan elvyttämiseen. Hankkeessa päivite-

tään kyläsuunnitelmia, tutustutaan kylätoiminnan menestystarinoihin lähialueilla sekä etsitään rat-

kaisuja hankehallinnon pullonkauloihin. 
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Strategia 17: Turvataan kylien yksityiset ja julkiset palvelut 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Renkirinki ja piikaliiga -esiselvityshanke 

Toteuttaja: Viljakkalan Haveri Ry 

 

Viljakkalan Haveri Ry toteutti 200:lle Viljakkalan, Hämeenkyrön ja Ikaalisten toimijalle suunnatun 

kyselyn työosuuskunnan perustamismahdollisuuksista. Lisäksi järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta 

osuustoiminnasta, joihin osallistui n. 200 henkeä. Hankkeessa käytiin myös tutustumassa työ-

osuuskunta Lempestiin Lempäälässä. Kyselyn perusteella kysyntää oli kotipalveluille, tilojen lomi-

tuspalveluille, lyhytkestoisille vanhusten ja lasten hoitopalveluille, kuljetuspalveluille sekä kiinteis-

tönhoidolle. Hankkeen tuloksena synnytettiin paikallistason palvelun tarjoajien ja tarvitsijoiden ver-

kosto sekä edesautettiin kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Palvelun tarjoajat harkitsevat työ-

osuuskunnan perustamista.  

 

Strategia 18: Lisätään yhteydenpitoa kylän ulkopuolisten toimijoiden (kunta, toimintaryhmä, naapu-

rikylät) kanssa 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Vammalan kylien kehittämishanke 

Toteuttaja: Hoikan opisto/ Hengitysliitto Heli Ry 

 

Vammalan kylien aloitteesta syntyneessä yhteissuunnitteluhankkeessa kymmenen kylää tuotti 

itselleen ohjatusti kyläsuunnitelman. Kylät mm. listasivat omista lähtökohdistaan tärkeimmät kehit-

tämistavoitteensa. Yhteisesti hyväksytyn kyläsuunnitelman perustelemista asioista voitiin helposti 

keskustella esim. kunnan ja toimintaryhmän edustajien kanssa. Kyläsuunnitelma toimi myös kylän 

käyntikorttina esim. uusien asukkaiden hankinnassa. Hankkeen tuloksena seitsemällä kylällä alet-

tiin toteuttaa tärkeimmiksi koettuja hankkeita heti kyläsuunnitelmien valmistuttua.   

 

Strategia 19: Edistetään kylien jätevesien käsittelyratkaisuja 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Huittisten haja-asutusalueen jätevesien käsittelyhanke 

Toteuttaja: Huittisten kaupunki 

 

Asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan vuoden 2004 alussa. Asetuksen 

asettamia vaatimuksia ei ole kuitenkaan yleisesti tiedostettu, ja toimenpiteet käynnistyvät hitaasti. 

Huittisten kaupungin neuvonta- ja suunnitteluhankkeessa jätevesitietoutta jaettiin kaikille Huittisten 

kylille. Suunnittelualueeksi valittiin herkimmät pohjavesialueet ja jokien varret. Kiinteistökohtaisen 

neuvonnan lisäksi tarkasteltiin kiinteistöjen yhteisten tai kokonaisia kyläkuntia koskevien jätevesi-

järjestelmien rakentamisen edellytyksiä. Pilottihankkeen tuloksia esiteltiin myös Joutsenten reitin 

muilla seutukunnilla. Hankkeen tuloksena noin 150 taloutta saatiin jätevesisuunnittelun piiriin. Yh-

deksällä kylällä pidettyihin tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 360 henkeä.  
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Strategia 20: Edistetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja teiden kunnossapidon kehittämiseksi 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Puskat nurin 

Toteuttaja: Kyläyhdistykset yhdessä 

 

Tielaitoksen resurssit tieverkon ylläpitoon ovat riittämättömät ja säästöpaineet kovat. Tielaitos on 

ehdottanut yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa tienvarsien pusikoitumisen hoidossa. Kyläyhdistys-

ten ja Tielaitoksen yhteishankkeessa mallia kokeillaan sovituilla tieosuuksilla. Tielaitos osallistuu 

hankkeen rahoitukseen ja kyläläiset antavat talkoopanoksensa. Vastineeksi Tielaitos sitoutuu käyt-

tämään osan säästöistä talkoilla hoidettujen tieosuuksien entistä parempaan hoitoon. Hankkeen 

tuloksena syntyy uusi yhteistyömalli teiden kunnon parantamiseksi.  

 

4.6 Kulttuuri 
 
Ohjelmakaudella 2000–2006 rahoitettiin kahdeksan kulttuurihanketta, joihin kohdentui neljä pro-

senttia julkisesta rahoituksesta. Hankkeissa kunnostettiin galleriatiloja ja muita kulttuurin rakennus-

kohteita, tuotettiin maaseudun kannalta perusteltuja produktioita nykytaiteen ja teatterin aloilta sekä 

opeteltiin vanhoja rakennustapoja. Kaikista kehittämishankkeista juuri kulttuurihankkeilla saavutet-

tiin paras näkyvyys valtakunnan kärkimedioissa.  

 

Strategia 21: Edistetään kulttuuritoimijoiden yhteistyötä erityisesti markkinoinnissa, tapahtumien 

koordinoinnissa, osaamisen kierrättämisessä sekä näyttely-, konsertti- ym. tilojen käytössä 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Kulttuurifoorumi 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Joutsenten reitin kulttuuripalveluiden resurssit ovat pienet ja hajallaan. Suuri osa tarjonnasta tuote-

taan harrastuspiireissä, jotka toimivat erillään ja toisistaan tietämättä. Päällekkäisyyksien välttämi-

seksi, markkinoinnin tehostamiseksi ja osaamisen vaihtamiseksi on syntynyt tarve perustaa kulttuu-

ritoimijoiden yhteistyöverkosto, Kulttuurifoorumi. Hankkeen tuloksena Joutsenten reitin alueen kult-

tuuritarjonnasta tulee entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa.  

 

Strategia 22: Hyödynnetään Kokemäenjoki – Suomen Mississippi: esim. maan vanhimman asu-

tuskulttuurin hyödyntäminen ja kirkkojen esiintuonti 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Kierikkalan Sikomäen kaivaukset 

Toteuttaja: Historiaseura 

 

Hämeenkyrön Kierikkalan Sikomäestä on tehty inventointi ja koekaivauksia 1997 ja 2002, joissa on 

selvinnyt, että alueelta löytyy ajanjaksolle 1100-1400 ajoittuvaa materiaalia. Kohde on matkailulli-
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sesti mielenkiintoinen, sillä se sijaitsee tunnetuissa F.E. Sillanpään maisemissa muinaisen Kyrön 

sydämessä. Historiaseura toteuttaa yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa alueen 

arkeologisen kaivauksen, jonka yhteydessä järjestetään nuorille ja muulle yleisölle kaivausleirejä. 

Myös satunnainen matkailija pääsee halutessaan ohjatusti osallistumaan kaivauksiin. Hankkeen 

tuloksena ihmisten kiinnostus historiaan ja omaan kotiseutuunsa lisääntyy. Samalla tuotetaan ma-

teriaalia mm. Sikomäen matkailukäyttöön.      

 

Strategia 23: Panostetaan enemmän toiminnallisuuteen (erilaiset produktiot) ja vähemmän raken-

tamiseen 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Viisi makasiinia 

Toteuttaja: Huittisten Seudun Taideyhdistys Ry 

 

Taideyhdistys nosti Huittisten vanhat, kauniit ja unohdetut viljamakasiinit valokeilaan järjestämällä 

niihin nykytaidenäyttelyn. Hankkeen tuloksena rikottiin taiteen ja maaseudun kehittämisen raja-

aitoja sekä rohkaistiin ihmisiä makasiinien luovaan käyttöön.   

 

Strategia 24: Edistetään käsityöperinteen ja vanhojen työtapojen siirtoa nuorille 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Koiramäen konstit rakentamisessa 

Toteuttaja: Punkalaitumen Museo- ja Kotiseutuyhdistys Ry 

 

Punkalaitumen Museo- ja Kotiseutuyhdistys Ry toteutti päämajassaan ”Koiramäen talossa” Punka-

laitumen Yli-Kirralla sarjan perinteiseen rakennustaitoon liittyviä kursseja. Opettajina toimivat paik-

kakuntalaiset alan vanhat taitajat. Kursseilla opeteltiin mm. punamultamaalin valmistusta, ikkunoi-

den restaurointia, päreellä kattamista, tuohen käyttöä, hirsirakentamista ja riukuaidan tekoa. Kurs-

sien osallistujamäärä vaihteli viidestä 40:en henkeen. Hankkeen tuloksena rakentamisen vanhoja 

työtapoja saatiin siirretyksi eteenpäin, mikä tulee heijastumaan myös Punkalaitumen rakennuspe-

rinnön hoitoon.    

 

Strategia 25: Tunnistetaan kulttuurin vahvuudet eri paikkakunnilla ja rakennetaan kulttuuriprofiilia 

ennen kaikkea niiden varaan 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Paloasemasta taiteen asema 

Toteuttaja: Katugalleria Huittinen Ry 

 

Katugalleria Huittinen Ry peruskorjasi Huittisten vanhalle paloasemalle tilat nykytaiteen ”Galle-

riaK:lle”. Kuukausittain vaihtuvat eturivin nykytaiteilijoiden näyttelyt vahvistavat Huittisten profiilia 

kulttuuri- ja kuvataidekaupunkina. Hankkeen myötävaikutuksella Huittinen on saanut kosolti myön-

teistä julkisuutta Helsingin Sanomia ja Yleisradion TV-ohjelmia myöten. 
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4.7 Nuorten hyvinvointi 
 

Ohjelmakaudella 2000–2006 ensisijassa nuorten hyvinvointiin kohdistuvia hankkeita rahoitettiin 

kolme, ja niihin kohdistui kaksi prosenttia julkisista kehittämisvaroista. Hankkeilla tuettiin nuorten 

vastuullista ohjaajuutta ja johtajuutta sekä leiritoimintaa. Nuoret olivat lisäksi kohderyhmänä useis-

sa kylätoiminta-, kulttuuri-, ympäristö- ja kansainvälistymishankkeissa. Parhaat kokemukset saatiin 

nuorten johtajuusvalmennuksesta, jossa valmennettiin toistasataa yli 15-vuotiasta vastuullista oh-

jaajaa yhdeksään huittislaiseen urheiluseuraan ja harrastuspiiriin. 

 

Strategia 26: Edistetään nuorten osallistumista 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Hyvät käytännöt kiertoon 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Nuoret omaksuvat uusia asioita helpoimmin esimerkkien avulla ja itse tekemällä. Hankkeessa koo-

taan ryhmä esiintymiskykyisiä, omaehtoiseen kehittämiseen osallistuneita nuoria, jotka kiertävät 

esitelmöimässä osallisuuden konkreettisista mahdollisuuksista kouluissa, nuorisovaltuustoissa, 

nuorisotaloilla ja harrastuspiireissä. Hankkeessa järjestetään lisäksi ideointikilpailu, jonka parhaat 

ehdotukset hankkeistetaan ja rahoitetaan Joutsenten reitin varoin. Hankkeen tuloksena nuorten 

osallisuus ja tunne omista vaikuttamismahdollisuuksista paranevat. 

 

Strategia 27: Edistetään nuorisotoiminnan vetäjien löytämistä 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Nuori johtajuus/ohjaajuus 

Toteuttaja: Huittisten kaupunki 

 

Huittisten kaupungin ja yhdeksän urheilu- ja harrastusjärjestön yhteishankkeessa koulutettiin 122 

vastuullista, yli 15-vuotiasta harrastuspiirin ohjaajaa. Hankkeessa tuotettiin koulutusmateriaali, joka 

korostaa harrastuspiirin merkitystä nuoren turvaverkon osana kodin ja koulun ohessa. Koulutuk-

sessa käsiteltiin mm. nuorten sosiaalista verkostoa, päihteiden käytön ennaltaehkäisyä ja häiriköi-

vän nuoren kohtaamista. Hankkeen tuloksena saatiin vastuullisten nuorisotoiminnan ohjaajien kou-

lutusmalli, johon on osoitettu kiinnostusta ja jota on esitelty jo ympäri maata. 

  

Strategia 28: Lisätään nuorten harrastustoiminnan mahdollisuuksia  

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Luontokeskus 

Toteuttaja: Metsästysseura Haukka Ry 

 

Metsästysseura Haukka Ry:n hankkeessa rakennettiin seuran omistamalle maa-alueelle vanhan 

metsästysmajan ja ampumaradan yhteyteen nykyaikainen luontokeskus. Hankkeella lisättiin alueen 
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käytettävyyttä metsästys- ja ampumaharrastuksen tukemiseen. Hankkeen erityisenä kohderyhmä-

nä olivat nuoret, joista on pulaa monessa metsästysseurassa. Hankkeen tarve oli perusteltu Pun-

kalaitumen Pohjoisseudun kyläsuunnitelmassa, ja yhteistyötahoina toimivat Pohjoisseudun koulu, 

Pohjoisseudun toimintayhdistys ja Punkalaitumen Kunto Ry. 

 

Strategia 29: Kehitetään järjestöosaamista: minimoidaan hallintoa ja maksimoidaan toimintaa 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Yhdistys- ja hankehallinto haltuun 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Vapaaehtoistoiminnan luonteen mukaisesti nuoriso- ja muidenkin järjestöjen luottamushenkilöt ja 

aktiivijäsenet vaihtuvat usein. Uusille aktiiveille voi olla vaikeaa päästä sisään yhdistyksen hallin-

toon. Kehittämisorganisaation ja kolmannen sektorin yhteishankkeessa kehitetään yhdistysten 

uusille luottamushenkilöille infopaketti. Yhdistysten toivomusten mukaan järjestetään myös räätälöi-

tyä koulutusta esim. talous- ja hankehallinnosta. Hankkeen tuloksena järjestöjen hallintorutiinit ke-

venevät. 

 

Strategia 30: Edistetään nuorten kansainvälistymistä 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Soiva sateenkaari – helisev vikerkaar 

Toteuttaja: Huittisten kaupunki/ Musiikkiopisto 

 

Huittisten musiikkiopisto toteutti yhteistyössä virolaisen ystävyyskunnan Keilan musiikkiopiston 

kanssa musiikkikulttuurinvaihtohankkeen. Musiikkikoulujen oppilaat pääsivät yhdessä harjoittele-

maan suomalaista ja virolaista ohjelmistoa. Harjoitusten pohjalta äänitettiin CD-levyllinen veljes-

kansojen musiikkia. Hanke huipentui Soiva sateenkaari -levyn julkistamisen yhteydessä esitettyyn 

kirkkokonserttiin Huittisissa. Hanke lujitti ystävyyskuntayhteistyötä ja synnytti monia ystävyyssuhtei-

ta suomalais- ja virolaisnuorten välille. 
 

4.8 Ympäristönhoito 
 

Ohjelmakaudella 2000–2006 rahoitettiin yhdeksän ympäristönhoitohanketta, joihin kohdistui yhdek-

sän prosenttia julkisista varoista. Hankkeissa parannettiin järvien virkistysarvoa ruoppaamalla, ve-

sikasvien niitolla ja roskakalojen poistolla sekä laadittiin ja toteutettiin maisemanhoitosuunnitelmia. 

Yksi hanke keskittyi lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Hankkeiden tuloksena elinympäris-

tön laatu ja tietous ympäristöasioista paranivat. Maaseudun kehittämisestä annetun Euroopan neu-

voston asetuksen (N:o 1698/2005) mukaisesti toimintaryhmien alhaalta ylöspäin -kehittämistapaa 

voidaan tulevalla kaudella 2007–13 soveltaa myös toimintalinjaan 2 (ympäristön ja maaseudun 

tilan parantaminen). Joutsenten reitti ry on valmis aktivoimaan ja opastamaan mm. erityisympäris-

tötukien käytössä. 

 35



Strategia 31: Edistetään suunnitelmallista maisemanhoitoa: erityisesti rakennusperinnön hoitoa, 

sopusointuista uudisrakentamista, jokivarsien hoitoa, laidunnuksen lisäämistä sekä hoidettujen 

kohteiden ohjattua jatkohoitoa 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Jokivarren ja kylänraittien maiseman siistiminen 

Toteuttaja: Äetsän kunta 

 

Äetsän kunnan ja kyläyhdistysten yhteishankkeessa siistittiin teiden varsia ja jokimaisemaa sekä 

maalta että joelta katsottuna. Kylille tehtiin maisemanhoitosuunnitelmat ja kyläläisille järjestettiin 

maisemanhoitoluentoja. Lammaslaitumia kokeiltiin kahdella alueella. Hankkeen tuloksena kylämai-

sema siistiytyi ja kylien yhteistyö lisääntyi.  

 

Strategia 32: Edistetään vesi- ja jätevesihuollosta vastaavien organisaatioiden yhteistyötä 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Joutsenten reitin vedet 

Toteuttaja: Kunta 

 

Joutsenten reitin kuntien yhteishankkeessa selvitetään kuntarajat ylittävän yhteistyön mahdollisuu-

det olemassa olevien vesi- ja jätevesihuoltosuunnitelmien pohjalta. Hankkeen tuloksena syntyy 

yhteisinvestointeja ja olemassa olevan infrastruktuurin käyttö järkiperäistyy. 

 

Strategia 33: Tuetaan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta  

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä 

Toteuttaja: Pirkanmaan metsäkeskus 

 

Pirkanmaan metsäkeskus järjesti yhdessä muiden metsään liittyvien organisaatioiden kanssa kou-

luyhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena oli parantaa peruskoululaisten ja lukiolaisten metsätietoutta. 

Käsiteltäviä aiheita olivat mm. eri puulajit, metsän uudistaminen, taimikonhoito, harvennukset, pää-

tehakkuut, puun jatkojalostus sekä metsän monikäyttö. Aiheisiin tutustuttiin sekä teoriassa että 

käytännössä. Hankkeen tuloksena syntyi runsaasti opetusmateriaalia, mm. viisi koulujen käyttöön 

tarkoitettua metsäopetuspolkua. Metsäteemapäiviin otti osaa noin 2 000 oppilasta.  

 

Strategia 34: Parannetaan maaseutuyritysten ympäristöasioiden hoitoa 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Ympäristöosaaminen yrityksen kilpailutekijäksi 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Kehittämisorganisaatio kartoittaa maaseutuyritykset, joilla on kiinnostusta panostaa ympäristö-

osaamisen tason nostoon. Kuluttajien asenteiden muuttuessa yhä ”vihreämpään” suuntaan ympä-
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ristöasioiden huomioonottaminen voi olla yritykselle merkittävä kilpailutekijä – esim. vähittäiskaup-

pa on jo laajalla rintamalla mukana erilaisissa ympäristöohjelmissa. Kiinnostuneille yrityksille räätä-

löidään yrityksen ja toimialan tarpeista lähtevä koulutusohjelma. Hankkeen tuloksena ympäristön 

tila ja maaseutuyritysten kilpailukyky paranevat. 

 

Strategia 35: Panostetaan ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen 

 

Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön 

Toteuttaja: Yritysryhmä 

 

Joutsenten reitin alueella on useita suuria elintarvike-, metalli- ja puunjalostusteollisuuden yksiköi-

tä, jotka päätuotteensa ohessa tuottavat runsaasti jätettä ts. sivuvirtoja. Esimerkiksi sahateollisuu-

dessa sivuvirtoja on perinteisesti käytetty energianlähteenä, mutta kuinka hyödyntää esimerkiksi 

kemiantehtaassa syntyvä ylimääräinen vety? Yritysryhmän hankkeella tutkitaan ja kokeillaan sivu-

virtojen mahdollisia hyödyntämistapoja. Hankkeen tuloksena jätteen määrä vähenee ja syntyy uutta 

liiketoimintaa.  

 

4.9 Kansainvälistyminen 
 

Ohjelmakaudella 2000–2006 kansainvälistymistä tuettiin seitsemässä hankkeessa, joihin kohdentui 

kymmenen prosenttia julkisista varoista. Muissakin hankkeissa toki syntyi kansainvälisiä kontakte-

ja: loppuraporttien mukaan kaikissa hankkeissa yhteensä n. 130 kappaletta. Edellä kuvatuista tee-

moista varsinaiset kansainvälistymishankkeet kuuluivat työllisyyden edistämiseen ja yritysyhteis-

työhön, matkailuun, kylätoimintaan ja kulttuuriin. Hankkeissa heräteltiin mikroyrityksiä vientikaupan 

mahdollisuuksiin, parannettiin matkailuyrittäjien valmiuksia palvella kansainvälisiä asiakkaita, selvi-

tettiin elintarvikealan konsultointi- ja yhteistyömahdollisuuksia Baltiassa sekä autettiin kylä- ja kult-

tuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Lupaavimpia tuloksia kuultiin käsityöyrittäjiltä, jotka saivat en-

siesiintymisellään Tukholman FORMEX-messuilla kahdeksan jälleenmyyntisopimusta. 

 

Strategia 36: Tuetaan kahdensuuntaista, win-win -periaatetta noudattavaa kv-yhteistyötä 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Elintarvikeketjuosaamista Baltiaan -esiselvitys 

Toteuttaja: Satafood Kehittämisyhdistys Ry 

 

Elintarvikealan asiantuntija- ja kehittämisorganisaatio Satafood Ry selvitti yhteistyömahdollisuuksia 

Baltian maissa. Hankkeen tuloksena Satakunnan elintarvikeala löysi vienti- ja yhteistyömahdolli-

suuksia sekä Baltian elintarvikeala kanavan länsimaisen elintarvikeosaamisen hyödyntämiseen.  
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Strategia 37: Tuetaan hyvien käytäntöjen siirtämistä ja henkilövaihtoa 

 

Toteutettu hanke-esimerkki: Europe Inside Us 

Toteuttaja: Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy 

 

Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy toteutti 13 maaseutumatkailuyrityksen aloitteesta matkailuyri-

tysten kansainvälistymishankkeen. Toimintaryhmien välisen yhteistyöhankkeen kumppaneina olivat 

Vastesen alue Keski-Italian Abruzzossa ja Olivenzan alue Lounais-Espanjan Extremadurassa. 

Hankkeen tavoitteena oli mm. maaseutumatkailun hyvien käytäntöjen siirtäminen kumppanialueille 

tehtyjen opintomatkojen avulla. Hankkeen myötä opittiin maaseutumatkailun ongelmanratkaisua ja 

kv-verkottumista. 

 

Strategia 38: Lisätään toimijoiden valmiuksia kv-yhteistyöhön 

 
Toteutettu hanke-esimerkki: TRANSNET – mikroyritysten kansainvälistymisen verkostoitumishanke 

Toteuttaja: Pirkanmaan Yrittäjät Ry 

 

Esiselvityksessä kartoitettiin mikroyritysten tarve, halu ja kyky kansainvälistymiseen. Kannustavien 

tulosten pohjalta käynnistettiin toteutusvaihe toimintaryhmien välisenä yhteistyöhankkeena. Hank-

keen kumppaneina olivat Hollannin Drenthe, Irlannin Louth ja Waterford, Italian Vastese, Pohjois-

Irlannin Newry & Mourne, Ranskan Morlaix ja kotimaan Aisapari Ry Etelä-Pohjanmaalta. Hank-

keessa on mm. järjestetty maaseudun mikroyritysten yhteinen seminaari Vammalan Hotelli Ellivuo-

ressa, valmennettu mikroyrityksiä kv-messuesiintymisiin sekä toteutettu yhteisiä kv-messumatkoja. 

Hankkeen tuloksena mikroyritysten vientivalmiudet paranivat ja hankkeeseen osallistuneet käsi-

työyritykset solmivat ensimmäisiä kv-jälleenmyyntisopimuksiaan.   

 

Strategia 39: Edistetään yritysten kansainvälistymistä mm. alihankintayhteistyössä 

 
Kuvitteellinen hanke-esimerkki: Metallialan alihankintakartoitus Baltiassa 

Toteuttaja: Kehittämisorganisaatio 

 

Globaalitalouden uhkista selviytyy kun osaa käyttää hyväkseen globalisaation hyödyt. Joutsenten 

reitin toimialueen teollisuudella on jo olemassa alihankintaverkostoja Baltiassa, mutta osa pk-

yrityksistä vasta suunnittelee yhteistyön käynnistämistä. Kehittämisorganisaation ja metalliyritysten 

yhteishankkeessa kartoitetaan yritysten tarpeiden pohjalta sopivat alihankintakumppanit Baltiasta. 

Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia suomalaisten veturiyritysten alihankintaverkostoja ja 

toisaalta Baltiassa pitkään toimineiden suomalaisyrittäjien asiantuntemusta. Hankkeen tuloksena 

metalliyritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranevat. 
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Strategia 40: Edistetään ruohonjuuritason toimijoiden suoria kv-kontakteja ja erilaisten toimijoiden 

erilaisista tarpeista nousevaa kv-toiminnan monipuolisuutta  

 
Toteutettu hanke-esimerkki: Äetsän kylien yhteiset polut maailmalle 

Toteuttaja: Äetsän kunta 

 

Kyläyhdistysten aloitteesta syntyneessä hankkeessa etsittiin yhteistyöpolkuja Lounais-Latviaan 

Saldusin alueelle. Huhtikuussa 2005 toteutettiin 25 kylätoimijan kontaktinhakumatka Latviaan, joka 

poiki yhteisen YOUTH-ohjelmahakemuksen latvialaisten nuorten vastavierailulle helmikuussa 

2006. Hankkeen tuloksena vaihdettiin kylä- ja nuorisotoiminnan malleja sekä käynnistettiin kylien 

kansainvälistymisprosessi. 

 

4.10 Läpikäyvät teemat 
 
Edellä kuvattujen kehittämisteemojen sisältöjen lisäksi ohjelmakauden 2007–13 hankkeissa ovat 

mukana läpäisyperiaatteella 

 

- avoin tiedottaminen, 

- kumppanuusperiaate ja verkostoituminen, 

- sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys sekä 

- alueellinen, ikäryhmittäinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. 

 

Ohjelmakaudella 2000–2006 Joutsenten reitin kehittämistoimista julkaistiin n. 700 artikkelia. Aktiivi-

nen tiedottaminen ja sen synnyttämä ns. positiivinen kateus olivat toimijoiden aktivoinnin päätyöka-

lut. Tehokasta sähköpostitiedottamista jatketaan vuosina 2007-13: ajankohtaiset asiat, kuten halli-

tuksen puoltamat uudet hankkeet, julkistetaan tuoreeltaan n. 200:lle mediassa, kehittämisessä ja 

hallinnossa toimivalle vastaanottajalle.  

 

Tiedottamisen tärkein kohderyhmä ovat Joutsenten reitin hankkeiden toteuttajat. Vuosina 2007–13 

jatketaan ”Hanketoteuttajan kansion” postituksia hakijoille heti rahoituspuollon synnyttyä. Kansio 

ohjaa ja on apuna hankehallinnon arkiaskareissa, mm. arkistoinnissa. Kotisivujen 

www.joutsentenreitti.fi sisältöä tullaan kehittämään entistä käyttäjäystävällisemmäksi hanketoteut-

tajille suunnattavalla palautekyselyllä. Myös hankkeiden toteuttajia rohkaistaan avoimeen tiedotta-

miseen mm. hankkeiden tulosindikaattoreilla. 

 

Joutsenten reitti ry:n tiedotussuunnitelma on esitetty kuvassa 11. 
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Tiedotusväline     Kohderyhmä 
 
    
 
     
 
     
 
     
 
      
 
      
 
     
 
      
 
     
 
     
 

Henkilökohtainen neuvonta 

Sähköpostitiedote 

Hanketoteuttajan kansio 

Kyläkapula-lehti 

Koulutukset 

Jäsenkirje 

Aktivointitilaisuudet 

Messut 

Lehti-ilmoitukset 

Maaseudun asukkaat

Hallituksen jäsenet

Hanketoteuttajat 

Jäsenet 

Media 

Kylät 

Kunnat 

Kehitysorganisaatiot

TE-keskus, MMM 

Muut sidosryhmät Internet-sivut  

 
Kuva 11. Joutsenten reitti ry:n tiedotussuunnitelma. 
 

 

Innovatiiviset, hyvinkin erilaisia toimijoita yhteen tuovat kumppanuudet ja toisaalta saman alan toi-

mijoiden yhteistyöverkostot olivat ohjelmakauden 2000–2006 parhaiden hankkeiden tunnusmerk-

kejä. Kumppanuus ja verkostoituminen säilyvät keskeisinä hankkeiden arviointikriteereinä myös 

kaudella 2007–13. 

 

Kestävän kehityksen tunnetuimman määritelmän mukaan nykyisten sukupolvien resurssien käytön 

on oltava sillä tavoin hallittua, että se ei uhkaa tulevien sukupolvien resurssien käyttöä. Sosiaali-

nen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus muodostavat kestävän kehityksen elementit. Kaudella 

2000-2006 hankkeiden vaikutukset kestävään kehitykseen olivat yleensä vähäisiä. Myönteinen tai 

kielteinen vaikutus kestävään kehitykseen säilyy kuitenkin hankearvioinnin kriteerinä myös tulevalla 

kaudella. Tarvittaessa, etenkin ympäristöhankkeiden kohdalla, arvioinnin tueksi pyydetään asian-

tuntijalausuntoa. 

 

Ohjelmakaudella 2000-2006 tasa-arvon toteutumisen kannalta ongelmallisin ryhmä oli nuoret. Täs-

tä syystä nuorten hyvinvointi on tulevalla kaudella nostettu omaksi kehittämisteemakseen. Suku-

puolinen ja alueellinen tasa-arvo toteutuivat kohtalaisesti, joskin mieshankkeita on toivottu enem-

män. Tasa-arvon eri ulottuvuudet säilyvät hankearvioinnin kriteereinä myös kaudella 2007-13.  
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5 TOTEUTTAMINEN JA RAHOITUS 
 

Kehittämisohjelman 2007–13 toteuttamistapaan ei ole kaavailtu suuria muutoksia edellisen kauden 

ohjelman toteuttamiseen verrattuna. Kaikkien kehittämisteemojen mukaisilla hankkeilla tulee ole-

maan avoin, jatkuva haku. Kysynnän mukaan hallitus voi tarvittaessa rajoittaa tiettyyn teemaan 

valmisteltavien hankkeiden lukumäärää, kuten edellisellä kaudella meneteltiin ympäristönhoito-

hankkeiden kohdalla. Suurimpana muutoksena edelliskauteen nähden on suorien yritystukien käyt-

töönotto. Yritysrahoituksen myöntämisen menettelytavat on sovittu Pirkanmaan TE-keskuksen 

kanssa (liite 9). 

 

Toimihenkilöt huolehtivat hankeideoiden jalostamisesta hankkeeksi sekä toteuttajien neuvonnasta. 

Hallitus kokoontuu käsittelemään hankehakemuksia noin kahden kuukauden välein. Mahdolliset 

hanketyypit ovat yleinen kehittämishanke, yritysryhmän kehittämishanke, investointihanke sekä 

uutena 1-3 htv:n maaseutuyritysten suorat yritystuet. Yritystukiin on arvioitu kanavoitavan noin 20 

prosenttia julkisesta rahoituksesta. Yhteisöllisiä investointeja tullaan rahoittamaan selvästi vähem-

män kuin nykyisellä rahoituskaudella. 

 

Kehittämisohjelman valmisteluprosessissa uutena ideana ohjelman toteutukseen saatiin teematyö-

ryhmien hyödyntäminen. Ohjelmavalmistelua varten kootuissa työryhmissä oli halukkuutta myös 

toteutuksen seurantaan. Teematyöryhmät tulevat arvioimaan ja ohjaamaan teemojensa toteutumis-

ta. Ryhmät kokoontuvat kerran vuodessa tutustumaan hallituksen ko. teemaan puoltamiin hankkei-

siin.  

 

Kehittämisohjelman toteuttamisen henkilöresurssit ja organisointi on esitetty kuvassa 11. 

 

 

    

    

    

 

   

    

     

  

   

 

   

  

  

HALLITUS
 

- kehittämissuunnitelman toteutumisen seuranta 
- hankehakijoiden aktivointi 
- yhdistyksen edustus alueilla 

HANKENEUVOJA
 

- hankehakijoiden ja -toteuttajien neuvonta 
- tiedottaminen, erityisesti internet-sivut 
- toimistosihteerin tehtävät 

TEEMATYÖRYHMÄ 
 
- teeman toteutumisen arviointi 

ja ohjaus kerran vuodessa 

K E H I T T Ä M I S H A N K K E E T

TOIMINNANJOHTAJA
 

- hankehakijoiden ja -toteuttajien neuvonta 
- asioiden esittely hallitukselle 
- tiedottaminen 
- maksatus ja raportointi ym. hallintotehtävät 

Kuva 11. Kehittämisohjelman 2007–13 toteuttamisen henkilöresurssit ja organisointi 
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Kehittämisohjelman rahoitussuunnitelmassa kuntarahoitusta on nostettu yhdellä eurolla asukasta 

kohti kauteen 2000-06 verrattuna (taulukko 16).  Vuonna 2007 kuntaraha on vielä 1,90 euroa asu-

kasta kohti mutta nousee loppukaudeksi 2,90 euroon vuodesta 2008 lukien. Toimintaryhmän toi-

mintarahan rahoitusvaraus on 114 000 euroa vuodessa eli 17 prosenttia julkisesta rahoituksesta. 

 
  Vuodessa Yhteensä 2007-2013 Osuus % 

EU + valtio 525 000 3 675 000 56 

Kunnat (2,90 € / asukas) 131 000 917 000 14 

Yksityinen yhteensä 280 000 1 960 000 30 

o    yksityinen rahana 140 000 980 000 15 

o luontoissuoritukset 140 000 980 000 15 

YHTEENSÄ, € 936 000 6 552 000 100 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taulukko 16. Kehittämisohjelman 2007–13 rahoitussuunnitelma. 

 

Julkisen rahoituksen tavoitejakaumassa on otettu huomioon edellisen ohjelmakauden toteuma 

(taulukko 17). Itsearvioinnin tuottama toive elinkeinollisuuden lisäämisestä näkyy työllisyyden edis-

tämisen ja yritysyhteistyön sekä maa- ja metsätalouden osuuksien kasvattamisessa. Myös nuorten 

hyvinvoinnin ja kulttuurin resursointia lisätään. 

 

  2000-2006, % 2007-2013, % 

Työllisyyden edistäminen ja yritysyhteistyö 21 30 

Maa- ja metsätalous 0 5 

Matkailu 20 15 

Kylätoiminta 35 25 

Kulttuuri 4 5 

Nuorten hyvinvointi 2 5 

Ympäristönhoito 9 5 

Kansainvälistyminen 10 10 

YHTEENSÄ 100 100 

 
Taulukko 17. Julkisen rahoituksen jakaantuminen kehittämisteemoihin. 

 

Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeissa tulee olla yksityinen rahoitusosuus. Taulukossa 18 on esi-

tetty ohjelmakaudella 2007-13 pääsääntöisesti käytettävät julkisen ja yksityisen rahoituksen suh-

teet hanketyypeittäin. Yksittäisten hankkeiden kohdalla rahoitussuhteista voidaan poiketa perustel-

luista syistä. 
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  Julkinen rahoitus, % Yksityinen rahoitus Yht, % 

   Rahana, % Luont.-suorituksina, %  

Yleinen kehittämishanke 75 12,5 12,5 100 

Yritysryhmän kehittämishanke 75 25 0 100 

Yhteisöllinen investointihanke 50 25 25 100 

Suora yritystuki 10-50 50-90 0 100 

 
Taulukko 18. Rahoituksen jakaantuminen julkiseen ja yksityiseen osuuteen hanketyypeittäin.  

 

Oman kehittämisohjelman toteuttamisen lisäksi Joutsenten reitti ry osallistuu myös muuhun alue-

kehittämiseen vuosina 2007–13. Muista rahoitusläheistä tultaneen hyödyntämään ainakin kansal-

lista aluekeskusohjelmaa, yritysten kansainvälistymisohjelmia sekä EU:n YOUTH-ohjelmaa. Tau-

lukkoon 19 on koottu ohjelmakaudella 2000–06 käytettyjä rahoituslähteitä. 

 

Rahoituslähde Toimenpiteet 

Alueellinen maaseutuohjelma Oman kehittämisohjelman toteuttaminen 

Kansallinen aluekeskusohjelma Yhdeksän kunnan aluestrategian suunnittelu ja toteuttaminen 

EU:n YOUTH-ohjelma "Students for Countryside" -yhteistyö Tshekin ja Slovakian kanssa 

Kauppa- ja teollisuusministeriö Metalliyritysten Latvia-promootion toteuttaminen 

EU:n komissio, ulkoministeriö, Hyvien käytäntöjen levittäminen ja toimintaryhmän 

eri EU-jäsenmaat, YTR kansainvälistyminen 

 

Taulukko 19. Joutsenten reitti ry:n ohjelmakaudella 2000-2006 käyttämiä rahoituslähteitä.  
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6 INDIKAATTORIT, TAVOITTEENASETANTA JA ARVIOINTI 
 

Ohjelmaindikaattorien asettaminen perustuu kaudella 2000–06 käytössä olleisiin toimintaryhmän 

omiin indikaattoreihin, vuonna 2003 toteutetun itsearvioinnin tuloksiin sekä MTT:n käynnissä ole-

van tutkimushankkeen ”Paikallisten toimintaryhmien paikallistaloudelliset vaikutukset” kokemuksiin.  

 

Kaudella 2000–2006 hankkeet raportoivat toimintaryhmän indikaattoritiedot erillisellä lomakkeella 

loppuraportoinnin yhteydessä. Raportteihin suhtauduttiin erittäin kriittisesti mm. uusien työpaikkojen 

syntymisen kohdalla, ja tarvittaessa haastateltiin toteuttajaa indikaattoritietojen varmentamiseksi. 

Näitä käytäntöjä jatketaan tulevalla kaudella. 

 

Ohjelmaindikaattorit on taulukossa 20 jaettu ns. koviin indikaattoreihin, joilla seurataan paikallista-

lousvaikutuksia, sekä ns. pehmeisiin indikaattoreihin, joilla seurataan osaamisen lisääntymistä, 

kumppanuusperiaatteen toteutumista, palveluiden kehittymistä sekä muita sosiaalisia ja ympäris-

töön kohdistuvia vaikutuksia.  

 

Tavoitteenasetanta perustuu kauden 2000-06 tuloksiin sekä MTT:n tutkimushankkeen innoitta-

maan, edellistä rahoituskautta yhteen vetävässä Joutsen-julkaisussa esitettyyn analyysiin hankkei-

den tulo- ja työllisyysvaikutuksista.  

 

  Toteuma 2000-06 Tavoite 2007-13 

Kovat indikaattorit

Uudet työpaikat, kpl 53 75 
Säilytetyt työpaikat, kpl 26 50 
Hankkeen työpaikat, htv 25 30 
Investoinnit, milj. € 5,6 10,0 
Liikevaihdon lisäys osallistujayrityksissä, milj. € 0,4 1,0 
Uudet asukkaat, hlöä 480 1 000 
Matkailijoiden lisäys, hlöä 55 000 100 000 
Artikkelit paikallismediassa, kpl 605 700 
Artikkelit maakunta- ja valtak. mediassa, kpl 95 150 

Pehmeät indikaattorit

Aktiivisia osallistujia hankkeessa, hlöä 2 200 3 000 
Hankkeen järjestämään koulutukseen osallistuneita, hlöä 5 500 7 500 
Yhteistyökumppaneita (-organisaatioita) hankkeessa, kpl 720 1 000 
Uusia yrityksiä, kpl 7 20 
Uusia yhdistyksiä, kpl 8 20 
Uusia palveluita tai tuotteita, kpl 90 100 
Laaditut/ päivitetyt kyläsuunnitelmat, kpl 37 50 
Laaditut/ päivitetyt laatujärjestelmät, kpl 15 30 
Uusia rakennuksia/ rakennelmia, kpl 36 30 
Säilytettyjä rakennuksia/ rakennelmia, kpl 40 30 
Ympäristönhoitotoimenpiteitä, kpl 60 60 
 
Taulukko 20. Kehittämisohjelman seurantaindikaattorit, toteuma rahoituskaudella 2000-06 sekä tavoitteet 

kaudelle 2007-13. 

 

 44



Kehittämisohjelman toteutumisen arvioimiseksi toteutetaan toimintaryhmän itsearviointi ohjelma-

kauden puolivälissä. Toteutumisen seuranta ja arviointi kuuluu myös osana normaaliin hallitustyös-

kentelyyn. Teematyöryhmien vuosittaiset kokoontumiset tuovat uutta näkökulmaa arviointiin. Arvi-

oinnin lähtökohtana on koota aineistoa mahdollisia kurssimuutoksia varten – esim. kaudella 2000-

06 rahoituksen painopistettä siirrettiin työpaikka- ja palveluvaikutteisiin hankkeisiin itsearvioinnin 

tulosten pohjalta. 

 

Edellä kuvattujen, selkeästi mitattavien määrällisten indikaattorien lisäksi kehittämisohjelmalla pyri-

tään vaikuttamaan koko joukkoon laadullisia indikaattoreita, joiden yhteisenä nimittäjänä on visios-

sakin mainittu elämänlaadun parantaminen. Tärkeimpiä elämänlaadun elementtejä ovat ympäristön 

viihtyisyys ja sosiaaliset vuorovaikutusmahdollisuudet. Määrällisten indikaattorien avulla saadaan 

tietoa myös laadullisten toteutumisesta. 
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7 ALUEEN OHJELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TYÖNJAKO 
 

Euroopan Neuvoston maaseutuasetus (N:o 1698/2005) ja sen pohjalta laadittu Euroopan Unionin 

maaseutuohjelma, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä aktiivinen osallistuminen 

Pirkanmaan ja Satakunnan maaseudun kehittämisohjelmien valmisteluun ovat muodostaneet ke-

hyksen Joutsenten reitin kehittämisohjelman suunnittelulle.  

 

Taulukossa 21 on esitetty kehittämisohjelman teemojen sijoittuminen Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman toimintalinjoihin. Työnjaosta ja mm. yritysrahoituksen myöntämisen menettely-

tavoista sovittiin kolmessa Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa ja yhdessä Satakunnan TE-

keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa. Koiramäen Konstit! -ohjelma toteuttaa 12:a Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Toimenpidekohtainen listaus on liitteenä 

10. 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinja Kehittämisohjelman teema % 

TL1: Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Maa- ja metsätalous 2 

TL2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Ympäristönhoito 1 

Työllisyyden edistäminen ja 

yritysyhteistyö 
25 

Maa- ja metsätalous 3 

Matkailu 15 

Kylätoiminta 30 

Kulttuuri 5 

Nuorten hyvinvointi 5 

TL3: Maaseudun elämänlaatu ja elinkeinojen monipuolistaminen 

  

  

  

  

  

  

  Ympäristönhoito 4 

TL4: Leader-toimintatapa Kansainvälistyminen 10 

  YHTEENSÄ 100

  

Taulukko 21. Kehittämisohjelman 2007-13 teemojen sijoittuminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-

jelman toimintalinjoihin sekä julkisen hankerahoituksen kohdentamistavoite. Myös toimintaryhmän toimintara-

ha (114 000 €/v) rahoitetaan TL4:stä, ja sen osuus kokonaisrahoituksesta on 17 prosenttia. 

 

Alueellisen, kansallisen ja ylikansallisen maaseutuohjelmavalmistelun lisäksi Joutsenten reitti ry:n 

kehittämisohjelmaa on sovitettu yhteen Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntasuunnitelmien ja -

ohjelmien sekä lukuisten paikallisten ja seudullisten kehittämisstrategioiden kanssa, joista monen 

valmisteluun yhdistys on myös aktiivisesti osallistunut. Esimerkkejä Lounais-Pirkanmaalla viime 

vuosina valmistuneista strategioista ovat: 
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- 9-kunnat pelissä - yhdeksän kunnan taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisen kehittämi-

sen aluestrategia (kansallisen aluekeskusohjelman verkottumisstrategia), 2003 

- Punkalaitumen elinkeinostrategia, 2003 

- Lounais-Pirkanmaan matkailustrategia, 2004 

- Mouhijärven elinkeinostrategia, 2004 

- Lounais-Pirkanmaan työllisyysstrategia, 2005 

- Lounais-Pirkanmaan seudullinen suunnitelma, 2005 

- Lounais-Pirkanmaan elinkeinostrategia, 2005 

 

Työnjako toimialueen kehittämisorganisaatioiden välillä vakiintui luontevasti rahoituskaudella 2000–

06. Tästä on osoituksena mm. kesäkuussa 2005 allekirjoitettu yrityspalveluiden yhteispalvelu-

asiakirja (liite 11). Yhteistyötä muihin alueellisiin kehittämisorganisaatioihin helpottaa huomattavasti 

Joutsenten reitti ry:n toimiston sijainti samassa kiinteistössä ja saman käytävän varrella TE-

keskuksen palvelupisteen, seudullisen yrityspalvelupisteen ja työvoimatoimiston kanssa. Vakiintu-

nutta työnjakoa ei ole tarkoitus tulevalla rahoituskaudella olennaisesti muuttaa. 

 

Oman toimialueen ulkopuolella Joutsenten reitti ry:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat lähi-

seudun muut maaseudun kehittämisyhdistykset. Pirkanmaan ja Satakunnan toimintaryhmien kans-

sa järjestetyissä neuvotteluissa yhteistyön painopisteiksi kaudelle 2007-13 on sovittu: 

 

1) henkilöstötapaamiset, joissa käsitellään toimintaryhmätyön ajankohtaisia asioita yhden tai 

kahden kuukauden välein – asiasisällöstä riippuen myös TE-keskuksen edustajia kutsu-

taan mukaan, 

2) Kyläkapula-lehden toimittaminen yhteistyössä Pirkan Kylät ry:n ja maakunnallisen kylä-

asiamiehen kanssa sekä muu yhteinen tiedotus- ja PR-toiminta (mm. verkkosivut 

www.pirkanmaaseutu.org ja messuesiintymiset), 

3) kansainvälisen yhteistyön rakentaminen, mm. kontaktinhakumatkat ja -seminaarit (esim. 

Joutsenten reitti ry:n koolle kutsuman SYTY Ry:n Latvia-verkoston toiminta), 

4) neuvonta ja kokemusten vaihto yritystukien käyttöönotossa, 

5) hyvien hankeideoiden ja -käytäntöjen levittäminen ja siirtäminen (esim. naapuriryhmiin jär-

jestettävät opintomatkat), 

6) yhteinen toimintalinjan 2 hankkeiden aktivaattori Pyhäjärviseudun kehittämisyhdistys ry:n 

kanssa. 

 

Valtakunnan tasolla toimintaryhmätyön ajankohtaisia asioita seurataan ja niihin pyritään myötävai-

kuttamaan toimintaryhmien verkostoyksikön ja MMM:n toimintaryhmätyöryhmän kautta. Ylikansalli-

sella tasolla Joutsenten reitti jatkaa aktiivisena ELARDin (European Leader Association for Rural 

Development) jäsenenä sekä PREPARE-verkoston toimijana. Yhteistyökumppanit toimintaryhmien 

välisiin kansainvälisiin hankkeisiin valitaan hankekohtaisesti.   
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Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden tärkeimmät arviointikriteerit ovat: 

 

- Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelman painopisteiden ja strategioiden toteutuminen, 

- hankkeen kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win -yhteistyö, 

- konkreettinen ja realistinen tavoiteasettelu, 

- yhteistyökumppaneiden tunnettuus ja sitoutuminen, 

- oman identiteetin vahvistaminen ja uusien mahdollisuuksien näkeminen, 

- suvaitsevaisuuden oppiminen ja  

- alueiden välinen solidaarisuus. 
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8 TOIMINTARYHMÄKRITEERIEN TOTEUTUMINEN 
 

Joutsenten reitti ry:n toimialue muodostuu kaudella 2007-2013 seitsemästä kunnasta, jotka kuulu-

vat kahteen maakuntaan ja kolmeen eri seutukuntaan (kuva 8). Hallinnolliset rajat ylittävä yhteistyö 

on kaudella 2000–06 ollut yksi toiminnan vahvuuksista. Työssäkäyntikaavio (kuva 4) osoittaa, että 

alueen kunnat ovat aluekeskusten Tampereen ja Porin lisäksi vahvassa vuorovaikutuksessa kes-

kenään, eli hallinnollisista rajoista huolimatta aluetta voidaan pitää Pirkanmaan ja Satakunnan raja-

seudun toiminnallisena kokonaisuutena. Kulttuurisesti koko toimialue on Satakuntaa – Pirkanmaa 

on maakuntana niin nuori, että sille ei ole ehtinyt kehittyä omaa alueidentiteettiä. Pirkanmaan väes-

tö jakaantuu lännessä asuviin satakuntalaisiin ja idässä asuviin hämäläisiin. 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee heijastumaan vahvasti tulevan rahoituskauden toimintaan. 

Vuoden 2007 alussa toimialueella toteutui kaksi kuntaliitosta. Viljakkalan kunta yhdistyi Ylöjärveen 

ja Suodenniemen kunta Vammalaan. Viljakkala siirtyi näin naapuritoimintaryhmä Kantri ry:n toimi-

alueeseen. Suodenniemi sen sijaan päätti kuulua vielä tulevalla kaudella Aktiivinen Pohjois-

Satakunta ry:een. 

 

Joutsenten reitti ry:llä on 60 henkilöjäsentä, 45 yhteisöjäsentä ja kahdeksan kuntajäsentä (liite 3). 

Nämä ovat aitoja, maksullisia jäsenyyksiä. Vuonna 2007 henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 euroa, 

yhteisöjäsenen 20 euroa ja kuntajäsenen 80 euroa. Jäsenmaksun suorittamatta jättäminen kahtena 

perättäisenä vuonna johtaa erottamiseen. Vuosikokous valitsee uuden hallituksen keväisin. Koko 

hallitus on vuosittain erovuorossa – käytännössä hallituksen jäsenistä kolmannes tai neljännes on 

vaihtunut vuosittain. Hallituksen kokoonpano vuonna 2007 ja kolmikantaperiaatteen toteutuminen 

on esitetty taulukossa 1 ja hallituksen taustayhteisöt liitteessä 1. 

 

Joutsenten reitti ry:n kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa toimiston kanssa samassa kortte-

lissa sijaitseva Vammalan tilitoimisto Oy, joka voitti vuoden 2005 lopulla järjestetyn tarjouskilpailun 

taloushallinnon järjestämisestä. Toiminnanjohtaja huolehtii tiliöinnistä laskujen hyväksynnän yhtey-

dessä kuten edelliselläkin kaudella. Etupainotteinen kuntarahoitus ja oma pääoma ovat turvanneet 

yhdistyksen maksuvalmiuden kaudella 2000-2006. Tulevalla kaudella oman pääoman lisäämiseen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota.   
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  LIITE 1 
 
Hallituksen luottamustoimet 2007 
 
JÄSENET 
 
Elina Alajoki 
- Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy, hallituksen jäsen 
- Sastamalan Tukipalvelu Oy, hallituksen jäsen 
- Vammalan kaupungin suunnittelujohtaja 
 
Juha Aro 
- Punkalaitumen Yrittäjät ry, hallituksen jäsen 
- Punkalaitumen Kokoomus ry, hallituksen jäsen 
- Punkalaitumen Reserviupseerikerho ry, sihteeri 
 
Helena Hemilä 
- Kiikan kyläseura ry, pj. 
 
Antti Hollo 
- Hämeenkyrön kunnallisjärjestö ry, johtokunnan jäsen 
- Keskustapuolueen Kaipion paikallisyhdistys ry, pj. 
 
Kai Huovinen 
- Ei muita luottamustoimia 
- Vampulan kunnan maaseutusihteeri 
 
Ulla Junnila 
- Äetsän kirkkovaltuusto, jäsen 
- Kiikan seurakuntaneuvosto, jäsen 
- Äetsän kunnan maaseutuasiamies 
 
Tapani Kotaja 
- Vampulan Urheilijat ry, sihteeri 
- MTK-Vampula ry, sihteeri 
- Vampulan kotiseutu- ja museoyhdistys ry, pj. 
- Tanokkaan kyläyhdistys ry, rahastonhoitaja 
 
Kalle Maaranen 
- Ei muita luottamustoimia 
 
Ossi Ojansivu 
- Ei muita luottamustoimia 
 
Kauno Perkiömäki 
- Hämeenkyrön kunnanhallitus, jäs. 
- Hämeenkyrön kunnanvaltuusto, jäs. 
- Hämeenkyrön kunnallisjärjestö ry, pj. 
- Pirkan kylät ry, varapj. 
- Inkulan Holvisilta ry, pj. 
 
Tero Pohjanen 
- Ei muita luottamustoimia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LIITE 1 
 
VARAJÄSENET 
 
Tuula Heinonen 
- Suomen Opasliitto ry, hallituksen jäsen 
- Vammalan Seudun Opasyhdistys ry, sihteeri 
- Pehulan Seudun Kyläyhdistys ry, sihteeri ja rahastonhoitaja 
 
Hannu Nikkilä 
- Suomen Kirjainstituutin säätiö, hallituksen jäsen 
- Sastamalan Tukipalvelu Oy, hallituksen varajäsen  

Anneli Nivala 
- Mahnalan koulun vanhempainyhdistys Mahla ry, pj. 
- Pirmo Pirkanmaan Maaseutuosuuskunta, hallituksen jäsen 

Emilia Nordenswan 
- Ei muita luottamustoimia 

Arvo Mäkelä 
- Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry, hallituksen jäsen 
 
Vesa Perälä 
- Hämeenkyrön kunnan hallintojohtaja 
- Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä, hallituksen jäsen 
- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy, hallituksen jäsen 
 
Tarja Pietilä 
- Harjualueen luonto ja virkistys ry, sihteeri 
- Nikulan sukuseura ry, puheenjohtaja 
- Satakylät ry, hallituksen jäsen, rahastonhoitaja 
 
Katariina Pylsy 
- Hämeenkyrön Kierikkalan yksityistiekunta, pj.     
- Sarvipäitten Ritarikunta ry, tilintarkastaja    
- Hämeenkyrön Seurakunnan diakoniakylätoimikunta, jäsen   
- F. E. Sillanpään Seura, pj.      
- Maaseudun Kehittäjät ry, hallituksen jäsen     
- Hämeenkyrön seurakunnan kirkkovaltuusto, varajäsen 
- Mouhijärven matkailuyhdistys ry, hallituksen jäsen    
- MTK-Hämeenkyrö ry, johtokunnan jäsen, sihteeri    
- Hämeenkyrön kunnanvaltuusto, jäsen 
- Hämeenkyrön kunnan tarkastuslautakunta, jäsen    
- Metsänhoitoyhdistys Kyrösjärvi ry, valtuuston jäsen 
- Hämeenkyrön Reservin Aliupseerit ry, varapj. 
- Keskustapuolueen Hämeenkyrön osasto, sihteeri 
- Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta, varapj. 
 
Sirje Siukola 
- Ei muita luottamustoimia 
 
Pekka Tuomola 
- Ei muita luottamustoimia 
 
 
 



  LIITE 2 
 
JOUTSENTEN REITTI RY     1(3) 
 
Säännöt 
 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Joutsenten reitti. Kotipaikka on Äetsän kunta ja toimialueena Hämeenkyrö, 
Mouhijärvi, Vammala, Äetsä, Punkalaidun, Huittinen ja Vampula. Yhdistys voi pitää kokouksiaan 
kaikissa toimialueensa kunnissa. 
 
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämi-
seksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, säilyttää maaseutu elin-
voimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri 
maaseutualueiden välillä kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
1. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia,  
 
2. tekee selvityksiä maaseudun kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä, 
 
3. toimii jäseniensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä, 
 
4. on yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa, 
 
5. järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, 
 
6. harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa 
ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää 
julkaisutoimintaa. Hankittuaan asianmukaisen luvan yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia, myyjäi-
siä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä. 
 
3 § Jäsenistö 
 
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnos-
tuneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt järjestöt, yhdistykset, yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja 
muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 
 
Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, 
jolloin jäsenyys on hyväksytty. 
 
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmak-
sun vuosittain. 
 
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksi-
tyisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kan-
nattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannat-
tajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 
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4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa mak-
samatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutu-
nut tai  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistys-
tä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5 § Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10-14 
varsinaista jäsentä sekä vastaava lukumäärä henkilökohtaisia varajäseniä. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokouksessa sekä hallituk-
sen varsinainen jäsen että varajäsen puheenjohtaja mukaan lukien voi tulla uudelleenvalituksi enin-
tään viitenä perättäisenä vuonna. Hallituksen jäsenet tulee valita niin, että yhdistyksen toimialue ja 
jäsenistö ovat tasapuolisesti edustettuna. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat henkilöt toimikautensa ajaksi. 
 
Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoi-
tamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille 
alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja. 
 
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 vara-
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 
 
Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan mielipide, vaaleissa arpa.  
 
6 § Nimenkirjoittajat 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän toimihenkilön kanssa.    
 
7 § Talous 
 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille 
vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosi-
kokousta. 
 
8 § Kokoukset 
 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen varsinainen kokous, joka on vuosikoko-
us 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.  
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Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäse-
nille tai julkipantava yhdistyksen kokouksessa päätetyssä paikkakunnalla ilmestyvässä sanoma-
lehdessä, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 
 
9 § Äänestykset 
 
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutet-
tuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10 § Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaski-
jaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymi-
sestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus. 
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 
8.  Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. 
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
10. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. 
12. Valitaan edustaja / edustajat muihin järjestöihin. 
13. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumislehdestä. 
14. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 
neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa yhdistyksen kokoukselle esittää, 
huomioiden yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset. 
 
11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuk-
sen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouk-
sessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen 
saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta 
edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavan säilymisestä 
jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous 
päättää. 
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JÄSENREKISTERI (21.11.2005) 
 
 

Henkilöjäsenet Yhteisöjäsenet Kunnat 
Boström Anna-Stiina Bircaterra ky Mouhijärven kunta 
Eskola Pentti F.E. Sillanpään Seura ry Vampulan kunta 
Haavisto Antero  Finnish Birdtours Vammalan kaupunki 
Hamadi Aune  Harjualueen Luonto ja Virkistys Huittisten kaupunki 
Haronoja Leena  Heinijärven kyläyhdistys Punkalaitumen kunta 
Helli Aarne  Heinoon metsästysseura ry Kiikoisten kunta 
Hietaniemi Anitta Houhajärvi ry Suodenniemen kunta 
Hinkkanen Toivo Huittisten Läntinen VPK Kokemäen kaupunki 
Hollo Antti Huittisten seudun ympäristöyhdistys   
Isomuotia Harri Huittisten teatterikerho ry   
Jaakkola Timo Häijään koulupiirin asukasyhdistys   
Jortikka Erkki Illon kyläseura    
Junnila Ulla Ikääntyvien tukiyhdistys ry   
Keinonen Anneli  Inkulan Holvisilta-yhdistys   
Koivuniemi J.  Kanteenmaan kyläyhdistys   
Kotaja Tapani Karhe seura ry   
Kurikka Markku Karhiniemen kyläseura   
Lahtinen Eija Kehitysmaaseura ry   
Lakkinen Keijo  Keikyän kyläseura ry   
Lehtinen Alpo  Kiikan jokisivun kyläseura ry   
Lehtisalo Pentti Kiimajärven Kyläseura ry   
Lindroos Sirpa Kukonharjan kyläyhdistys ry   
Lähteenmäki Matti  Kutalan nuorisoseura   
Mattila Arja  Käsityö- ja taideyhdistys Wivin Willa   
Mikkola Aki Lauhan maamiesseura   
Mäkinen Leena Lavajärven maamiesseura ry   
Naskali Jukka Lavajärven seudun reservialiupseerit   
Niemelä Juha Metsästysseura Haukka   
Nikali Matti  Mouhijärven kunta   
Nikula Ilari  Murronharjuntien team ry   
Nylund Hilkka  Onnen Polut ry   
Nylund Matti  Pirkanmaan yrittäjät ry   
Nylund Tom Punkalaitumen kunto   

Perkiömäki Kauno  Punkalaitumen museo ja 
kotiseutuyhdistys   

Perälä Vesa Punkalaitumen yrittäjät   
Pietilä Pauli  Rekikosken kyläyhdistys   
Pihlajamäki Tuija Sammaan seudun kylätoimikunta   
Pusa Sirkka-Liisa  Sarkia-seura   
Pärssinen Sakari Sasin seudun maa- ja kotitalousseura   
Rajakoski Jorma Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry   
Ruohomäki Asko  SHT tukku Oy   
Salmesvuori Päivi  Vakkilan PVY   
Salminen Jouko Vanttilan kyläyhdistys   
Suoniemi Seppo Viljakkalan Haveri ry   
Suuniitty Pirjo Vähähaara-seura ry   
Tuomola Marja-Leena     
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Tuomola Pekka     
Törmälä Paavo      
Törnudd Kristiina      
Uusi-Rauva Toive     
Vaittinen Kirsti     
Valpasvuo-Jaatinen Pirkko      
Westergård Esa     
Virri-Hanhijärvi Leena     
Vuorenoja Maiju     
Vuorinen Pirjo     
Välimaa-Helli Tuulikki      
Yrjölä Antti      
     
59 kpl 45 kpl 8 kpl 
   
   
YHT. 113 kpl   
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1. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN JA YRITYSYHTEISTYÖ 

 
Huittinen  Jukka Tuori, Satafood kehittämisyhdistys ry 

 
Hämeenkyrö  Pasi Eloranta, Hämeenkyrön Yrittäjät ry 

 
Mouhijärvi  Raili Äijälä, Mouhijärven Yrittäjät ry 

 
Punkalaidun  Martti Mölsä, Punkalaitumen Yrittäjät ry 

 
Vammala   Antti Jokinen, Vammalan Yrittäjät ry 

 
Vampula  Ilpo Hosike, Vampulan Yrittäjät ry 

 
Viljakkala  Esko Lammi, Ela-Consultinb & Services Oy 

 
Äetsä  Markku Torpo, Äetsän Yrittäjät ry 
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2. MAA- JA METSÄTALOUS 

 
Huittinen  Jari Laineenoja, MTK-Huittinen ry 

 
Hämeenkyrö  Risto Linnainmaa, MTK-Hämeenkyrö ry 

 
Mouhijärvi  Marjatta Arkkila, MTK-Mouhijärvi ry 

 
Punkalaidun  Jukka Uusi-Kouvo, MTK-Punkalaidun ry 

 
Vammala   Pertti Hakanen, MTK-Vammala ry 

 
Vampula  Kai Huovinen, Vampulan kunta 

 
Viljakkala  Jukka Niittyoja, MTK-Viljakkala ry 

 
Äetsä  Juha Karvo, Kiikan-Keikyän metsänhoitoyhdistys ry 
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3. MATKAILU 

 
Huittinen  Arto Rekikoski, Huittisten ratsutila ry 

 
Hämeenkyrö  Taija Härkki, Motelli Kyröskoski 

 
Mouhijärvi  Raili Puro, Mouhijärven kunta, Vammalan seudun oppaat ry 

 
Punkalaidun  Sakari Pärssinen, Koulu-Tintti Oy 

 
Vammala  Marja-Leena Tuomola, Vähä-Hisson tila 

 
Vampula  Hilve ja Matti Reijonen, Jonkan kartano 

 
Viljakkala  Markku Pyykkö, Kulta-Haveri Oy 

 
Äetsä  Kirsti Jokela, Matka-Jokela Oy 
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4. KYLÄTOIMINTA 

 
Huittinen  Paavo Törmälä, Huittisten kaupunki 

 
Hämeenkyrö  Antti Jokinen, Pirkan kylät ry 

 
Mouhijärvi  Reino Niemi, Mouhijärven kunta 

 
Punkalaidun  Siru Marttila, Koskioisten kyläyhdistys ry 

 
Vammala  Ilpo Korkalo, Vammalan kyläsuunnitteluhanke 

 
Vampula  Jaakko Koivuniemi, Kukonharjan kyläyhdistys ry 

 
Viljakkala  Heli Teiskonlahti, Karhen kyläyhdistys ry 

 
Äetsä  Sirkka-Liisa Pusa, Kiikan Jokisivun kyläyhdistys ry 
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5. KULTTUURI 

 
Huittinen  Hannele Paatero, Huittisten seudun kansalaisopisto  

 
Hämeenkyrö  Katariina Pylsy, Hämeenkyrön kunta 

 
Mouhijärvi  Eilamarjatta Vasara, Mouhijärven kunta 

 
Punkalaidun  Tapani Henttinen, Punkalaitumen Kunto ry 

 
Vammala   Maiju Vuorenoja, Karkun evankelinen opisto 

 
Vampula  Henna Tammi, Huittisten seudun kansalaisopisto 

 
Viljakkala  Jussi Hartoma, Viljakkalan Haveri ry 

 
Äetsä  Marja Koukku, Äetsän kunta 
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6. NUORTEN HYVINVOINTI 

 
Huittinen  Teuvo Munkki, Huittisten kaupunki 

 
Hämeenkyrö  Kirsi Palmi, Sasin seudun maa- ja metsätalousseura ry 

 
Mouhijärvi  Mirva Saarinen, Mouhijärven kunta 

 
Punkalaidun  Sari Mäkelä, Punkalaitumen Yrittäjät ry 

 
Vammala  Maija Koivu, Vammalan kaupunki 

 
Vampula  Mauno Kotamäki, Vampulan kunta 

 
Viljakkala  Pauli Kiviniemi, Karhe-Seura ry 

 
Äetsä   
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7. YMPÄRISTÖNHOITO 

 
Huittinen  Kalle Maaranen, Satafood Kehittämisyhdistys ry 

 
Hämeenkyrö  Kaija Väre, Hämeenkyrö-seura ry 

 
Mouhijärvi  Soili Peltola, Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry 

 
Punkalaidun  Aki Mikkola, Pitäjänseudun kyläyhdistys ry 

 
Vammala  Mira Ranta, Kutalan nuorisoseura ry 

 
Vampula  Tarja Pietilä, Harjunseudun Virkistys ry 

 
Viljakkala  Tuija Lauren, Pratensis Oy 

 
Äetsä  Eeva Raukko, Äetsän kunta 
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8. KANSAINVÄLISTYMINEN 

 
Huittinen  Eila Törmä, Satafood Kehittämisyhdistys ry 

 
Hämeenkyrö  Jukka Heinäsuo, MTK-Hämeenkyrö ry 

 
Mouhijärvi  Sirpa Lindroos, Mouhijärven kunta 

 
Punkalaidun  Kauko Niemi, SHT-tukku Oy 

 
Vammala  Marja-Leena Tuomola, Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy 

 
Vampula   

 
Viljakkala  Tuula Klug, MTK-Viljakkala ry 

 
Äetsä  Ulla Yli-Hongisto, Äetsän kunta 
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Organisaatiot, joita pyydettiin kommentoimaan kehittämisohjelmaa: 
  
Pirkanmaan liitto 
Satakuntaliitto 
Pirkanmaan TE-keskus 
Satakunnan TE-keskus 
Toimialueen kunnat + Suodenniemen kunta 
Seudulliset elinkeinoyhtiöt 
Satafood Ry 
Prizztech Oy 
Vammalan Seudun työvoimatoimisto 
Hämeenkyrön työvoimatoimisto 
ProAgria Pirkanmaa 
ProAgria Satakunta 
MTK-Pirkanmaa 
MTK-Satakunta 
Hämeen 4H-piiri 
Satakunnan 4H-piiri 
Pirkanmaan metsäkeskus 
Lounais-Suomen metsäkeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Vammalan ammattikoulu 
Luoteis-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 
Pirkanmaan Yrittäjät ry 
Satakunnan Yrittäjät ry 
Pirkan Maaseutu ry 
Pirkan Kylät ry 
Satakylät ry 
Pirkanmaan ja Satakunnan toimintaryhmät 
Joutsenten reitin kansanedustajat 
Joutsenten reitti ry:n hankkeiden toteuttajat 2001-05 
Joutsenten reitti ry:n jäsenistö 
Joutsenten reitti ry:n hallitus 
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KH/827/2005                             HUITTINEN 
 
  
28 § SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN JA KUNTA-

RAHOITUKSEEN VUOSILLE 2007 - 2013 
  

Khall 2.5.2006 § 135 Joutsenten Reitti ry:n hallitus on pyytänyt toimialueensa kuntia käsit-
telemään sitoutumisen Joutsenten Reitti ry:n uuteen Koiramäen Kon-
stit ! - kehittämisohjelmaan huhtikuun loppuun 2006 mennessä.  Ke-
hittämisohjelman kuntarahoitusosuus on 1.90 euroa asukasta kohden 
vuodessa ohjelmakaudella 2007 - 2013. 
  
Joutsenten Reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007 - 2013 on val-
mistunut luonnosvaiheeseen.  Ohjelma on toimitettu maa- ja metsäta-
lousministeriöön arvioitavaksi joulukuussa 2005. Palautetta ministeri-
östä odotetaan toukokuussa 2006, minkä jälkeen ohjelmaan voidaan 
vielä tehdä tarkennuksia syyskuulle 2006 asti. Tämän jälkeen ohjel-
mat hyväksytään lopullisesti ministeriössä.  Hyväksymisvaiheessa tu-
lee olla myös päätökset kuntien sitoutumisesta ohjelman kuntaraha-
osuuden suorittamiseen. 
  
Kehittämisohjelman strategiat on koottu kahdeksan koko toimialuetta 
kattavan työryhmän työnä.  Työryhmien työskentelyyn osallistui 62 
asiantuntijaa. Ohjelma esittelee 40 kehittämisstrategiaa, jotka kuulu-
vat kahdeksaan teemaan: 
  
Työllisyyden edistäminen ja yhteistyö 
Maa- ja metsätalous 
Matkailu 
Kylätoiminta 
Kulttuuri 
Nuorten hyvinvointi 
Ympäristönhoito 
Kansainvälistyminen 
  
Koiramäen Konstit- ohjelmalla tavoitellaan suunnilleen nykyisen rahoi-
tuskauden suuruista rahoitusosuutta Joutsenten Reitin alueen ns. 
ruohonjuuritason kehittämiseen. Kokonaisbudjetti seitsemälle vuodel-
le (2007 - 2013) on yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valti-
on rahoituksen osuus on noin 60 prosenttia, kuntien noin 14 prosent-
tia ja yksityisten noin 26 prosenttia. Kuntarahoituksen määrä säilyy 
1,9 eurona asukasta kohti.  Ohjelman määrällisiä tavoitteita ovat mm. 
75 uutta työpaikkaa, 1 miljoonan euron liikevaihdon lisäys maaseu-
tuyrityksissä, 1.000 uutta asukasta ja 100.000 kävijän kasvu matkai-
lussa. 
  
Päättyvän ohjelmakauden aikana Joutsenten Reitin kautta on saatu 
rahoitusta 27 huittislaiseen hankkeeseen yhteensä noin 600.000 eu-
roa. Huittisten kuntarahaosuus on tänä aikana ollut yhteensä noin 
100.000 euroa. Maksettu kuntarahaosuus on palautunut hankkeiden 
kautta Huittisiin 110 prosenttisesti. 
  
Ylikansallisen ja kansallisen tason ohjelmavalmistelun etenemisestä 
riippuen avoin hankehaku käynnistynee vuoden 2007 loppupuolella.  
Uusien, ohjelmaan sopivien hankeideoiden valmistelu voi käynnistyä 
jo aikaisemmin.  
  
Ottaen huomioon ohjelmaperusteisen kehittämistoiminnan merkityk-
sen EU:n  maaseutupolitiikan rahoituksessa ja sitä kautta maaseudun  
kehittämiseen saatavat voimavarat sekä päättyvällä ohjelmakaudella  
toimintaryhmätyöskentelystä saadut myönteiset kokemukset, on tar-
koituksenmukaista, että Huittisten kaupunki päättää sitoutua Joutsen-
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ten Reitti ry:n kehittämisohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella 2007 
- 2013 esityksen mukaisella summalla 1,9 euroa asukasta kohden 
vuodessa. Vuositasolla esitys tarkoittaa kaupungille noin 17.000 eu-
ron kuntarahoitusosuuden osoittamista Joutsenten Reitti ry:lle. 
  
Esityslistan liitteenä on Joutsenten Reitti ry:n Koiramäen Konstit! –
kehittämisohjelma. 
  

Ehdotus:  Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, 
että Huittisten kaupunki sitoutuu Joutsenten Reitti ry:n Koiramäen 
Konstit! -kehittämisohjelmaan ja sen rahoitukseen ohjelmakaudella 
2007-2013 esityksen mukaisella summalla 1,90 euroa/asukas/vuosi. 
  

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen. 
  
_______ 
  

Kvalt 8.5.2006 § 28 Käsittelyn aluksi toiminnanjohtaja Petri Rinne esitteli Joutsenten reitin 
toimintaa ja kehittämisohjelmaa. 
  
Julistettuaan keskustelun asiassa päättyneeksi, puheenjohtaja totesi 
valtuutettu Harri Syrjälän ehdottaneen valtuutettu Simo Riuttamäen 
kannattamana, että Huittisten kaupunki ei lähde mukaan Joutsenten 
reittiin seuraavalle kaudelle, koska suunnitelmaan sisältyy kauran 
polttoa hyödyntävä hanke. 
  
Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kanna-
tettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettä-
vä ja hän teki seuraavan äänestysehdotuksen, jonka kaupunginval-
tuusto hyväksyi:  ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotus-
ta äänestävät ”JAA” ja, jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Harri Syrjälän 
tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. 
  
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 33 "JAA" -ääntä ja 2 
"EI" -ääntä, liite nro 14. 
  

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen. 
  
Pöytäkirjan liitteenä nro 15  on Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjel-
ma 2007 - 2013. 
  
  

Lisätietojen antaja: Vs. kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kaupunginkanslia, puh. (02) 
560 4200.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 



  LIITE 6 

 
                         HÄMEENKYRÖ 
 
 
KONSERNIPALVELUT; SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN 
 
Hallitus 
 
31.3.2006 § 33  Joutsenten reitti ry:n hallitus pyytää toimialueensa kuntia käsittelemään 

sitoutumisen Joutsenten reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit! –
kehittämisohjelmaan huhtikuun 2006 loppuun mennessä. Kehittämisoh-
jelman kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa asukasta kohti vuodessa kau-
della 2007-2013. 
 
Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-13 on valmistunut 
luonnosvaiheeseen. Ohjelma on toimitettu maa- ja metsätalousministeri-
ön arvioitavaksi joulukuussa 2005 ja ensimmäistä palautetta odotetaan 
toukokuussa 2006. Koiramäen Konstit! -ohjelma esittelee 40 kehittämis-
strategiaa, jotka kuuluvat kahdeksaan teemaan: 
1) työllisyyden edistämisen ja yritysyhteistyö 
2) maa- ja metsätalous 
3) matkailu 
4) kylätoiminta 
5) kulttuuri 
6) nuorten hyvinvointi 
7) ympäristönhoito 
8) kansainvälistyminen 

 
Kehittämisstrategiat on koottu kahdeksan työryhmän työnä. Työryhmiin 
osallistui 62 asiantuntijaa. Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman 
konkreettinen kehittämisohjelma, johon tutustuttuaan syntyy pakonomai-
nen tarve ryhtyä itsekin maaseudun kehittäjäksi.  
 
Koiramäen Konstit! -ohjelmalla tavoitellaan suunnilleen nykyisen rahoi-
tuskauden suuruista pottia Joutsenten reitin ruohonjuuritason kehittämi-
seen. Seitsemälle vuodelle laskettuna kokonaisbudjetti on 4,9 miljoonaa 
euroa, josta EU:n ja valtion osuus on n. 60 %, kuntien 14 % ja yksityisten 
26 %. Kuntarahoituksen määrä säilyy n. 1,90 eurona asukasta kohti. Oh-
jelman määrällisiä tavoitteita ovat mm. 75 uutta työpaikkaa, miljoonan eu-
ron liikevaihdon lisäys maaseutuyrityksissä, 1 000 uutta asukasta ja 100 
000 kävijän kasvu matkailussa. Ylikansallisen ja kansallisen tason ohjel-
mavalmistelusta riippuen avoin hankehaku käynnistetään vuoden 2007 
lopulla tai pahimmassa tapauksessa vasta vuoden 2008 alussa. Välikausi 
on hyvä käyttää edellisen rahoituskauden rasituksista toipumiseen ja uu-
sien ideoiden kypsyttelyyn - parhaat ideat ja luovuus vaativat rauhoittu-
mista. Virikkeitä voit etsiä Koiramäen Konsteista, jotka esitellään ko-
tisivuillamme osoitteessa http://www.joutsentenreitti.fi. 

 
Rahoituskaudella 2001-06 Joutsenten reitin tuella toteutettiin 131 maa-
seudun kehittämishanketta. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 
noin 3,5 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli noin 65 
prosenttia. Puolet julkisesta rahoituksesta kohdennettiin elinkeinolliseen 
kehittämiseen, kolmannes kylätoimintaan ja loput nuorten hyvinvointiin, 
kulttuuriin, ympäristöön ja koulutukseen. Eniten uusia työpaikkoja hank-
keiden myötävaikutuksella syntyi rakennus-, hoivapalvelu- ja matkai-
lualalle. Hankkeisiin osallistuneiden matkailuyritysten liikevaihto kasvoi 
keskimäärin 20 000 euroa neljän vuoden aikana. 

 
Omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoinnin lisäksi Joutsenten reitillä 
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on koettu tärkeäksi maaseututoimijoiden kansainvälistymisen tukeminen. 
Paikallisille tuotteille ja osaamiselle on avattu uusia kanavia etenkin 
EU:n uusiin jäsenmaihin. Kansainvälisillä henkilövaihdoilla toimintaan 
on saatu mukaan myös runsaasti nuoria. 

 
Esitys:   HALLITUS esittää, että VALTUUSTO sitoutuu Joutsenten reitti ry:n 

kehittämisohjelman toteuttamisen rahoitukseen vuosina 2007-2013 ja 
toteaa hallituksen ratkaisevan muutoin asian vuosittain käyttösuunnitel-
man hyväksymisen yhteydessä. 
 

Päätös:   HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 

--------- 
 
Kauno Perkiömäki poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian 
keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Perkiömäki on Joutsenten reitti 
ry:n hallituksen puheenjohtaja (Hallintolain 28 § 1 mom. 5). 

 
_________ 

 
Valtuusto 24.4.2006 § 7 
 

Pöytäkirjanpitäjä Vesa Perälä on yhdistyksen hallituksen jäsenenä 
esteellinen tämän asian keskustelun ja päätöksenteon ajan (hallintolain 
28 §). Pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Tiina Paloranta. 

 
Päätös:   VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
--------- 
 
Hallintojohtaja Perälä poistui esteellisenä tämän asian keskustelun ja 
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti talousjohtaja Paloranta. 
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                                               MOUHIJÄRVI 
 
Kunnanvaltuuston kokous  20.4.2006  
 
SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN JA KUNTARAHAN  
MAKSUUN RAHOITUSKAUDEKSI 2007-13 
  
  
K.hall § 52/  Valmistelija: kunnanjohtaja 
20.2.2006  
  Joutsenten reitti ry:n hallitus pyytää toimialueensa kuntia 

käsittelemään sitotumisen Joutsenten Reitti ry:n uuteen, Koiramäen 
Konstit! -kehittämisohjelmaan huhtikuun 2006 loppuun mennessä. 
Kehittämisohjelman kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa asukasta kohti 
vuodessa kaudella 2007 - 20013. 

  
  Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-13 on 

valmistunut luonnosvaiheeseen. Ohjelma on toimitettu maa- ja 
metsätalousministeriön arvioitavaksi joulukuussa 2005 ja 
ensimmäistä palautetta odotetaan toukokuussa 2006. Koiramäen 
Konstit! -ohjelma esittelee 40 kehittämisstrategiaa, jotka kuuluvat 
kahdeksaan teemaan: 

  
1) työllisyyden edistämisen ja yritysyhteistyö 
2) maa- ja metsätalous  
3) matkailu 
4) kylätoiminta 
5) kulttuuri 
6) nuorten hyvinvointi 
7) ympäristönhoito 
8) kansainvälistyminen 
  
Kehittämisstrategiat on koottu kahdeksan työryhmän työnä. 
Työryhmiin osallistui 62 asiantuntijaa. Tavoitteena oli saada aikaan 
mahdollisimman konkreettinen kehittämisohjelma, johon tutustuttuaan 
syntyy pakonomainen tarve ryhtyä itsekin maaseudun kehittäjäksi. 
  
Koiramäen Konstit! -ohjelmalla tavoitellaan suunnilleen nykyisen 
rahoituskauden suuruista pottia Joutsenten reitin ruohonjuuritason 
kehittämiseen. Seitsemälle vuodelle laskettuna kokonaisbudjetti on 
4,9 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion osuus on n. 60 %, kuntien 
14 % ja yksityisten 26 %. Kuntarahoituksen määrä säilyy n. 1,90 
eurona asukasta kohti. Ohjelman määrällisiä tavoitteita ovat mm. 75 
uutta työpaikkaa, miljoonan euron liikevaihdon lisäys 
maaseutuyrityksissä, 1 000 uutta asukasta ja 100 000 kävijän kasvu 
matkailussa. 
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Ylikansallisen ja kansallisen tason ohjelmavalmistelusta riippuen 
avoin hankehaku käynnistetään vuoden 2007 lopulla tai pahimmassa 
tapauksessa vasta vuoden 2008 alussa. Välikausi on hyvä käyttää 
edellisen rahoituskauden rasituksista toipumiseen ja uusien ideoiden 
kypsyttelyyn - parhaat ideat ja luovuus vaativat rauhoittumista. 
Virikkeitä voit etsiä Koiramäen Konsteista, jotka esitellään Joutsenten 
reitin kotisivuilla osoitteessa http://www.joutsentenreitti.fi.  
  
Rahoituskaudella 2001-06 Joutsenten reitin tuella toteutettiin 131 
maaseudun kehittämishanketta. Hankkeiden kokonaiskustannukset 
olivat noin 3,5 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli 
noin 65 prosenttia. Puolet julkisesta rahoituksesta kohdennettiin 
elinkeinolliseen kehittämiseen, kolmannes kylätoimintaan ja loput 
nuorten hyvinvointiin, kulttuuriin, ympäristöön ja koulutukseen. Eniten 
uusia työpaikkoja hankkeiden myötävaikutuksella syntyi rakennus-, 
hoivapalvelu- ja matkailualalle. Hankkeisiin osallistuneiden 
matkailuyritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 20 000 euroa neljän 
vuoden aikana.  
  
Omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoinnin lisäksi Joutsenten 
reitillä on koettu tärkeäksi maaseututoimijoiden kansainvälistymisen 
tukeminen. Paikallisille tuotteille ja osaamiselle on avattu uusia 
kanavia etenkin EU:n uusiin jäsenmaihin. Kansainvälisillä 
henkilövaihdoilla toimintaan on saatu mukaan myös runsaasti nuoria. 
  
Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne on ilmoittanut 
tulevansa esittelemään uutta kehittämissuunnitelmaa ja luomaan 
katsausta päättyvään rahoituskauteen kunnanvaltuustojen tai –
hallitusten kokouksiin (joissa muutamassa hän on jo käynytkin). 
Käytännössä kuntarahoitukseen sitoudutaan kuten kuluvalla 2001-06 
rahoituskaudellakin: vuodeksi kerrallaan syksyn 
talousarviovalmistelun yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö 
edellyttää kuitenkin aiesopimuksen kaltaisen sitoutumisen uuden 
ohjelman toteuttamiseen koko jaksolle 2007-13. 
  
Koiramäen Konstit –kehittämisohjelmaa ei lähetetä esityslistan 
liitteenä, mutta se on nähtävissä Joutsenten reitin kotisivuilla 
(pyynnöstä toimitetaan paperikopio). 
  
Kj:n päätösehdotus:  
  
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua 
Joutsenten reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit –
kehittämisohjelmaan. 
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Lisäksi kunnanhallitus kutsuu toiminnanjohtaja Petri Rinteen 
kunnanvaltuuston kokoukseen 20.4.2006 esittelemään uutta 
kehittämisohjelmaa sekä esittämään katsauksen päättyvään 
rahoituskauteen 2001 - 2006. 
  
Päätös: 
  
Jätettään pöydälle. 
  
Pyydetään toiminnanjohtaja Petri Rinne kunnanhallituksen 
seuraavaan kokoukseen esittelemään uutta kehittämisohjelmaa. 
  
------ 

  
K.hall § 90/  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 
20.3.2006  
  Kunnanhallituksen kokouksen alussa toiminnanjohtaja Petri Rinne 

esittelee uutta kehittämisohjelmaa ja esittää katsauksen päättyvään 
rahoituskauteen 2001-2006. 

  
Vs. kj:n päätösehdotus:  
  
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua 
Joutsenten reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit –
kehittämisohjelmaan. 
  
Päätös:  
  
Hyväksyttiin. 
  
Merkittiin, että kokouksen alussa toiminnanjohtaja Petri Rinne esitteli 
uutta kehittämisohjelmaa ja esitti katsauksen päättyvään 
rahoituskauteen 2001-2006. 

Ote: 
• kunnanvaltuusto 
  ------ 
  
K.valt § 11/  Kh:n päätösehdotus:  
20.4.2006  

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua 
Joutsenten reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit –
kehittämisohjelmaan. 
  
Päätös: 
  
Hyväksyttiin. 

 
 
 
Ote: 
* Joutsenten reitti ry 
 



  LIITE 6 

 
                   PUNKALAIDUN 
 
 
SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN JA KUNTARAHAN 
MAKSUUN RAHOITUSKAUDEKSI 2007 – 2013 
 
Khall 67 § Valmistelija: kunnansihteeri 
 

Joutsenten reitti ry:n hallitus pyytää toimialueensa kuntia käsittele-
mään sitoutumisen Joutsenten Reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit! 
- kehittämisohjelmaan  huhtikuun 2006 loppuun mennessä. Kehittä-
misohjelman kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa asukasta kohti vuo-
dessa kaudella 2007 – 13. 
 
Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007 -  13 on valmis-
tunut luonnosvaiheeseen. Ohjelma on toimitettu maa- ja metsätalo-
usministeriön arvioitavaksi joulukuussa 2005 ja ensimmäistä palautet-
ta odotetaan toukokuussa 2006. Koiramäen Konstit! –ohjelma esitte-
lee 40 kehittämisstrategiaa, jotka kuuluvat kahdeksaan teemaan: 
 
1) työllisyyden hoito 
2) maa- ja metsätalous 
3) matkailu 
4) kylätoiminta 
5) kulttuuri 
6) nuorten hyvinvointi 
7) ympäristönhoito 
8) kansainvälistyminen 
 
Kehittämisstrategiat on koottu kahdeksan työryhmän työnä. Työryh-
miin osallistui 62 asiantuntijaa. Tavoitteena on saada aikaan mahdol-
lisimman konkreettinen kehittämisohjelma, johon tutustuttuaan syntyy 
pakonomainen tarve ryhtyä itsekin maaseudun kehittäjäksi. 
 
Koiramäen Konstit! –ohjelmalla tavoitellaan suunnilleen nykyisen ra-
hoituskauden suuruista pottia Joutsenten reitin ruohonjuuritason ke-
hittämiseen. Seitsemälle vuodelle laskettuna kokonaisbudjetti on 4,9 
miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion osuus on n. 60 %, kuntien 14 % 
ja yksityisten 26 %. Kuntarahoituksen määrä säilyy n. 1,90 eurona 
asukasta kohti. Ohjelman määrällisiä tavoitteita ovat mm. 75 uutta 
työpaikkaa, miljoonan euron lisäys maaseutuyrityksissä, 1 000 uutta 
asukasta ja 100 000 kävijän kasvu matkailussa. 
 
Ylikansallisen ja kansallisen tason ohjelmavalmistelusta riippuen 
avoin hankehaku käynnistetään vuoden 2007 lopulla tai pahimmassa 
tapauksessa vasta vuoden 2008 alussa. Välikausi on hyvä käyttää 
edellisen rahoituskauden rasituksista toipumiseen ja uusien ideoiden 
kypsyttelyyn – parhaat ideat ja luovuus vaativat rauhoittumista. 
Virikkeitä voit etsiä Koiramäen Konsteista, jotka esitellään kotisivuil-
lamme osoitteessa http://www.joutsentenreitti.fi
 
Rahoituskaudella 2001 – 2006 Joutsenten reitin tuella toteutettiin 131 
maaseudun kehittämishanketta. Hankkeiden kokonaiskustannukset 
olivat noin 3,5 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli 
noin 65 prosenttia. Puolet julkisesta rahoituksesta kohdennettiin elin-
keinolliseen kehittämiseen, kolmannes kylätoimintaan ja loput nuor-
ten hyvinvointiin, kulttuuriin, ympäristöön ja koulutukseen. Eniten uu-
sia työpaikkoja hankkeiden myötävaikutuksella syntyi rakennus-, hoi-
vapalvelu- ja matkailualalle. Hankkeisiin osallistuneiden matkailuyri-
tysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 20 000 euroa neljän vuoden ai-
kana. 
 

http://www.joutsentenreitti.fi/
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Omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoimisen lisäksi Joutsenten rei-
tillä on koettu tärkeäksi maaseututoimijoiden kansainvälistymisen tu-
keminen. Paikallisille tuotteille ja osaamiselle on avattu uusia kanavia 
etenkin EU:n uusiin jäsenmaihin. Kansainvälisillä henkilövaihdoilla 
toimintaan on saatu mukaan myös runsaasti nuoria. 
 
Joutsenten reitti toiminnanjohtaja Petri Rinne on ilmoittanut tulevansa 
kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään uutta kehittämissuunni-
telmaa ja luomaan katsausta päättyvään rahoituskauteen. Käytän-
nössä kuntarahoitukseen sitoudutaan kuten kuluvalla rahoituskaudel-
lakin vuodeksi kerrallaan syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. 
Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää kuitenkin aiesopimuksen 
kaltaisen sitoutumisen uuden ohjelman toteuttamiseen koko jaksolle 
2007 - 13. 
 
Koiramäen Konstit – kehittämisohjelmaa ei lähetetä esityslistan liit-
teenä, mutta se on nähtävissä Joutsenreitin kotisivuilla (pyynnöstä 
toimitetaan kopio). 
 
Esittelijä: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua  
Joutsenten Reitti ry:n Koiramäen Konstit! –kehittämisohjelmaan vuo-
sille 2007 –13 enintään 1.90 euroa/asukas suuruisella summalla. 
 
Päätös:  
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. 
 
-----  

 
Kvalt 10 § Päätös: 
  Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 
 



  LIITE 6 

 
                              VAMMALA 
 

JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA KUNTIEN MAKSUOSUUDET  

15/00.09/2006  
MAASE § 5  

Joutsenten reitti ry:n hallitus pyytää toimialueensa kuntia käsittelemään sitoutumisen Joutsenten 
Reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelmaan ja sen rahoitukseen huhtikuun 2006 
loppuun mennessä.  

Kehittämisohjelman mukainen kuntarahoitusosuus kaudella 2007-2013 on 1,90 euroa asukasta 
kohti vuodessa. Hallintopalvelukeskus on pyytänyt suunnitelmasta maaseutulautakunnan 
lausuntoa. Vuoden 2006 talousarviossa tarkoitukseen varattu kehittämisraha siirrettiin 
kaupunginhallitukselta maaseutulautakunnalle.  

Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-13 on valmistunut luonnosvaiheeseen. 
Ohjelma on toimitettu maa- ja metsätalousministeriön arvioitavaksi joulukuussa 2005 ja 
ensimmäistä palautetta Odotetaan toukokuussa 2006. Koiramäen Konstit! -ohjelma esittelee 40 
kehittämisstrategiaa, jotka kuuluvat kahdeksaan eri teemaan. Liitteenä toiminnanjohtajan laatima 
yhteenveto suunnitelmasta sekä sen edellyttämistä toimenpiteistä. (Liite n:o 3)  

Valmistella olevat kuntaliitokset ovat mm. Suodenniemen kunnan osalta herättäneet kysymyksiä 
suuntautumisesta tulevan EU-rahoituskauden toimintaryhmätyöhön. Edellisellä ja nyt päättymässä 
olevalla rahoituskaudella Suodenniemi on osallistunut Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toimintaan 
ja rahoitukseen.  

Käytettävissä olevien tietojen mukaan kunta voi jakaantua kahteen eri toimintaryhmään, kunhan 
sitoutumispäätökset tehdään ennen kuntaliitosta. Kuntien pitää sitoutua alueensa toimintaryhmien 
ohjelmiin ja rahoitukseen kuluvan kevään aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Suodenniemen kunnan 
tekemä päätös sitoo Vammalaa mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen. Maaseutuasiamies Keijo 
Lakkinen on kaupungin nimeämänä edustajana Joutsenten Reitti ry:n hallituksen jäsenenä 
esteellinen asian käsittelyyn, joten asia ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.  

Valmisteluvastuu: Puheenjohtaja  

Ehdotus puheenjohtaja: Lautakunta toteaa, että toimintaryhmiin perustuva toimintatapa on 
tuottanut hyviä tuloksia maaseutualueiden kehittämisessä. Päättyvällä suunnitelmakaudella on 
toteutettu lukuisia tarkoituksenmukaisia kehittämishankkeita ja samalla aktivoitu asukkaita itse 
ottamaan vastuuta alueen ja eri yhdistysten toiminnan kehittämisestä.  
Vuosille 2007-2013 laadittu kehittämisohjelma mahdollistaa toiminnan jatkumisen 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, lautakunta esittää 
sitoutumista laadittuun kehittämisohjelmaan sekä sen edellyttämään kuntarahoitukseen vuosille 
2007 - 2013.  

Mahdollisen kuntaliitoksen osalta todetaan, että Suodenniemen kunnan tulee tehdä vastaava 
sitoutumispäätös kevään aikana joko Joutsenten Reitti ry:n tai Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n 
ohjelmaan. Suodenniemen kunnan tekemä päätös sitoo myös Vammalaa koko ohjelmakauden 
ajan. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

Merkitään, että maaseutuasiamies Keijo Lakkinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. 
Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn ajan.  
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KHAL § 101 

 
Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne esitteli 6.3.2006 kokouksen jälkeen valtuutetuille 
Joutsenten Reitin kehittämisohjelmaa sekä esitystä kuntien rahoitusosuuksiksi kaudella 2007-2013.  

Oheismateriaalina seuraa Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtajan yhteenveto suunnitelmasta ja sen 
edellyttämistä toimenpiteistä (liite a).  

Suodenniemen kunta on Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n jäsen Vammalan kaupunki Joutsenten 
reitti ry:n jäsen.  

Suodenniemen ja Vammalan kunnanhallitusten seminaarissa 23.3.2006 todettiin, että jäsenyydet 
voivat jatkua kuntaliitoksen jälkeen nykyisellä tavalla.  

Valmisteluvastuu: suunnittelujohtaja  

Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu 
Joutsenten reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit –kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelman 
kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa asukasta kohti vuodessa kaudella 2007-13.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

Ennen asian käsittelyä kaupunginhallitus päätti, että Hannu Nikkilä ei esteellisenä voi osallistua 
asian käsittelyyn, koska hän on Joutsenten reitti ry:n hallituksen varajäsen. Nikkilä poistui asian 
käsittelyn ajaksi kokouksesta. 
Suunnittelujohtaja Elina Alajoki valittiin kokouksen sihteeriksi tämän asian käsittelyn ajaksi.  

KVAL § 22  

Oheismateriaalina seuraa Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtajan yhteenveto suunnitelmasta ja sen 
edellyttämistä toimenpiteistä (liite a).  

Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu Joutsenten 
reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit –kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelman 
kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa asukasta kohti vuodessa kaudella 2007-13.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

Merkitään, että kaupunginsihteeri Hannu Nikkilä ei esteellisenä (Joutsenten reitti ry:n hallituksen 
varajäsen) ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian 
käsittelyn ajan toimi kaupunginjohtaja Paavo Salli.  
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      VAMPULA 
 
 
SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN JA KUNTARAHAN 
MAKSUUN RAHOITUSKAUDEKSI 2007 - 2013 
 
 
KH § 56. Joutsenten reitti ry:n hallitus pyytää toimialueensa kuntia käsittelemään sitoutumisen 

Joutsenten Reitti ry:n uuteen, Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelmaan huhtikuun 
2006 loppuun mennessä. Kehittämisohjelman kuntarahoitusosuus on 1,90 euroa 
asukasta kohti vuodessa kaudella 2007-13. 

  
Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007-13 on valmistunut 
luonnosvaiheeseen. Ohjelma on toimitettu maa- ja metsätalousministeriön 
arvioitavaksi joulukuussa 2005 ja ensimmäistä palautetta odotetaan toukokuussa 
2006. Koiramäen Konstit! -ohjelma esittelee 40 kehittämisstrategiaa, jotka kuuluvat 
kahdeksaan teemaan: 

  
1) työllisyyden edistämisen ja yritysyhteistyö   
2) maa- ja metsätalous  
3) matkailu 
4) kylätoiminta 
5) kulttuuri 
6) nuorten hyvinvointi 
7) ympäristönhoito 
8) kansainvälistyminen 

  
Kehittämisstrategiat on koottu kahdeksan työryhmän työnä. Työryhmiin osallistui 62 
asiantuntijaa. Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman konkreettinen 
kehittämisohjelma, johon tutustuttuaan syntyy pakonomainen tarve ryhtyä itsekin 
maaseudun kehittäjäksi. 

  
Koiramäen Konstit! -ohjelmalla tavoitellaan suunnilleen nykyisen rahoituskauden 
suuruista pottia Joutsenten reitin ruohonjuuritason kehittämiseen. Seitsemälle 
vuodelle laskettuna kokonaisbudjetti on 4,9 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion 
osuus on n. 60 %, kuntien 14 % ja yksityisten 26 %. Kuntarahoituksen määrä säilyy 
n. 1,90 eurona asukasta kohti. Ohjelman määrällisiä tavoitteita ovat mm. 75 uutta 
työpaikkaa, miljoonan euron liikevaihdon lisäys maaseutuyrityksissä, 1 000 uutta 
asukasta ja 100 000 kävijän kasvu matkailussa. 

  
Ylikansallisen ja kansallisen tason ohjelmavalmistelusta riippuen avoin hankehaku 
käynnistetään vuoden 2007 lopulla tai pahimmassa tapauksessa vasta vuoden 2008 
alussa. Välikausi on hyvä käyttää edellisen rahoituskauden rasituksista toipumiseen 
ja uusien ideoiden kypsyttelyyn - parhaat ideat ja luovuus vaativat rauhoittumista. 
Virikkeitä voit etsiä Koiramäen Konsteista, jotka esitellään kotisivuillamme 
osoitteessa http://www.joutsentenreitti.fi. 

  
Rahoituskaudella 2001-06 Joutsenten reitin tuella toteutettiin 131 maaseudun 
kehittämishanketta. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa 
euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli noin 65 prosenttia. Puolet julkisesta 
rahoituksesta kohdennettiin elinkeinolliseen kehittämiseen, kolmannes 
kylätoimintaan ja loput nuorten hyvinvointiin, kulttuuriin, ympäristöön ja 
koulutukseen. Eniten uusia työpaikkoja hankkeiden myötävaikutuksella syntyi 
rakennus-, hoivapalvelu- ja matkailualalle. Hankkeisiin osallistuneiden 
matkailuyritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 20 000 euroa neljän vuoden aikana.  

  
Omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoinnin lisäksi Joutsenten reitillä on koettu 
tärkeäksi maaseututoimijoiden kansainvälistymisen tukeminen. Paikallisille tuotteille 
ja osaamiselle on avattu uusia kanavia etenkin EU:n uusiin jäsenmaihin. 
Kansainvälisillä henkilövaihdoilla toimintaan on saatu mukaan myös runsaasti 
nuoria. 
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Vs.kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää sitoutua Joutsenten Reitti ry: n kehittämisohjelmaan ja 
kuntarahan maksuun rahoituskaudeksi 2007 – 2013. 
 
Päätös: 

 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 
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      ÄETSÄ 
Dnro YL:80 /072/2006 
 
17 §  JOUTSENTEN REITTI RY:N UUSI KEHITTÄMISOHJELMA 2007-13 
6.3.2006 
Khall 77 §  Toiminnanjohtaja Petri Rinteen kirje toimialueen kunnille: 

 
”Uusi kehittämisohjelma 2007-13 valmistunut luonnosvaiheeseen Kehittämisyhdistys 
Joutsenten reitti ry:n rakennerahastokauden 2007-13 kehittämisohjelma on toimitettu 
arvioitavaksi maa- ja metsätalousministeriöön joulukuussa 2005. Ohjelmalla tavoitellaan 
4,9 miljoonan euron pottia maaseudun kehittämishankkeisiin. Kuntien maksuosuus on 
kuluvan ohjelmakauden suuruinen, 1,90 €/asukas vuodessa. Kehittämisohjelmaan voi 
tutustua kotisivuillamme http://www.joutsentenreitti.fi. 
 
Kunnilta tarvitaan sitoutumispäätökset ohjelman toteuttamiseen ja kuntarahan maksuun. 
Pyytäisin ystävällisesti käsittelemään asian alkuvuoden 2006 aikana. Käsittelyä 
varten tulen mielelläni esittelemään ohjelmaa valtuustojen tai hallitusten kokouksiin. 
Päivitykset ohjelmaan ovat mahdollisia syyskuun loppuun saakka. 
 
Kuntarahan 2006 laskutus 
 
Vuoden 2006 kuntarahan suuruus on 1,00 €/asukas (maksuosoitukset liitteenä). 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna alennetulla maksulla hyvitetään hankkeissa säästynyttä 
kuntarahaa yhteensä 42700 euroa. Kuntarahasäästöjä syntyy, koska hankkeiden 
kustannusarviot eivät aina toteudu täysimääräisinä.” 
 
Toiminnanjohtaja Petri Rinne esittelee asiaa kokouksen alussa klo 17.00. 

 
Esitys, kunnanjohtaja: 
 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi, että Äetsän kunta sitoutuu 
kehittämisohjelman toteuttamiseen ja kuntarahan maksamiseen. 

 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 
---------- 

 
10.4.2006 
Valt 17 § 
 
Esitys:  Valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä, että Äetsän 

kunta sitoutuu kehittämisohjelman toteuttamiseen ja kuntarahan maksamiseen. 
 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Kaupunginhallitus 
11.9.2006, KH/827/2005                          
                           HUITTINEN 
   
239 § SITOUTUMINEN JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMAAN JA KUNTA-

RAHOITUKSEEN VUOSILLE 2007 - 2013 
  
  

Khall 11.9.2006 § 239  Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja on lähestynyt Huittisten kau-
punkia 30.8.2006 lähetetyllä sähköpostiviestillä koskien ohjelmakau-
den 2007 - 2013 kuntarahoitusta ja kehittämisvarojen kokonaismää-
rää: 
  
”MMM on palautteessaan Joutsenten reitti ry:n Koiramäen Konstit! -
ohjelmasta todennut ohjelman kustannusarvion alimitoitetuksi. Ohjel-
man päivityksessä 29.9.2006 mennessä Joutsenten reitti ry:llä on ti-
laisuus esittää uusi, korotettu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. 
Rahoitussuunnitelman minimitekijänä on kuntarahoitus, jonka osuus 
on 14 % kokonaisrahoituksesta. Esitetyllä kuntarahoituksella 1,90 eu-
roa asukasta kohti vuodessa päästään 2 870 000 euron EU+valtio -
osuuteen (56 % kokonaisrahoituksesta). Jos kuntarahoitusta noste-
taan vuosina 2008-2013 yhdellä eurolla asukasta kohti (2,90 euroon), 
voidaan korotetuksi EU+valtio -osuudeksi esittää 3 860 000 euroa. 
Kun päälle lasketaan kuntarahoitus ja yksityinen rahoitus (30 % koko-
naisrahoituksesta), päästään lähes seitsemän miljoonan euron koko-
naisrahoitukseen kaudelle 2007 - 13. 
  
Puhelinhaastattelussa 29.8.06 Joutsenten reitin kuntajohtajat suhtau-
tuivat myönteisesti kuntarahoituksen lisäämiseen vuodesta 2008 
eteenpäin. Kolmanneksen korotus kuntarahaan käytännös-
sä kaksinkertaistaisi Joutsenten reitti ry:n rahoituksen kauteen 2000-
2006 nähden. Muiden (mm. EAKR) EU-osarahoitteisten rahoitusläh-
teiden supistuessa maaseudun kehittämisvarojen lisääminen paikalli-
sesti nähtiin erityisen positiivisena. Jos määrärahojen lisäämi-
nen tulee hyväksytyksi MMM:ssä, kasvattaa se luonnollisesti myös 
Joutsenten reitti ry:n hankkeiden kokoa ja vaikuttavuutta. 
  
Joutsenten reitti ry pyytää ystävällisesti kunnan/kaupunginhallitusta 
linjaamaan kantansa kuntarahan ja kokonaisrahoituk-
sen korottamiseen Koiramäen Konstit! -ohjelman päivittämistä var-
ten.” 
  
Huittisten kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston aiemmalla 
päätöksellä Joutsenten Reitti ry:n Koiramäen Konstit! –
kehittämisohjelmaan vuosina 2007 - 2013 rahoitusosuudella 1,90 eu-
roa/asukas/vuosi.  
  
Nyt esitetty ohjelman uusi rahoituspohja 2,9 euroa/asukas/vuosi ajan-
jaksolla 2008 - 2013 tarkoittaa kaupungille vuositasolla noin 9.000 eu-
ron lisäystä jo päätetyyn 17.000 euron kuntarahoitusosuuteen. Vuosi-
tason kustannus olisi kaupungille näinollen em. ajanjaksolla noin 
26.000 euroa. 
  
Kehittämiseen ja hanketoimintaan tarkoitettu rahoitus on Satakunnas-
sa uudella ohjelmakaudella pääsääntöisesti laskeva. On tarkoituk-
senmukaista, että yhä useampiin huittislaisiin hankkeisiin voitaisiin 
uudella ohjelmakaudella hakea enemmän rahoitusta maaseudun ke-
hittämisohjelmasta Joutsenten Reitti ry:n kautta. 
  

Ehdotus:  Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Huittisten kau-
punki suhtautuu ohjelman valmistelun tässä vaiheessa positiivisesti 
Joutsenten Reitti ry:n Koiramäen Konstit! -kehittämisohjelman kunta-
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rahoituksen nostamiseen vuosille 2008 - 2013 yhteensä 2,90 eurok-
si/asukas/vuosi. 
  
Huittisten kaupunki tekee omalta osaltaan varsinaisen päätöksen kun-
tarahoituksen nostamisesta ohjelmavalmistelun edistyttyä, kuitenkin 
ennen uuden ohjelmakauden alkamista. 
  

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen. 
  
  

Lisätietojen antaja: Vs. kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kaupunginkanslia, puh. (02) 
560 4200.  
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Hallitus 4.9.2006, 94 § 
                         HÄMEENKYRÖ 
 
KONSERNIPALVELUT; JOUTSENTEN REITTI RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 – 2013 
 
   

Valtuusto on 24.4.2006, 7 §:ssä sitoutunut Joutsenten reitti ry:n 
kehittämisohjelman toteuttamisen rahoitukseen vuosina 2007 – 2013 
ja todennut hallituksen ratkaisevan muutoin asian vuosittain käyttösuun-
nitelmassa. 

 
MMM on palautteessaan Joutsenten reitti ry:n Koiramäen Konstit! – 
ohjelmasta todennut ohjelman kustannusarvion alimitoitetuksi. Ohjelman 
päivityksessä 29.9.2006 mennessä Joutsenten reitti ry:llä on tilaisuus 
esittää uusi, korotettu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Rahoitus-
suunnitelman minimitekijänä on kuntarahoitus, jonka osuus on 14 % ko-
konaisrahoituksesta. Esitetyllä kuntarahoituksella 1,90 euroa asukasta 
kohti vuodessa päästään 2 870 000 euron EU+valtio –osuuteen (56 % 
kokonaisrahoituksesta). Jos kuntarahoitusta nostetaan vuosina 2008 – 
2013 yhdellä eurolla asukasta kohti (2,90 euroon), voidaan korotetuksi 
EU+valtio –osuudeksi esittää 3 860 000 euroa. Kun päälle lasketaan kun-
tarahoitus ja yksityinen rahoitus (30 % kokonaisrahoituksesta), päästään 
lähes seitsemän miljoonan euron kokonaisrahoitukseen kaudelle 2007 – 
2013. 
 
Puhelinhaastattelussa 29.8.2006 Joutsenten reitin kuntajohtajat suhtau-
tuivat myönteisesti kuntarahoituksen lisäämiseen vuodesta 2008 eteen-
päin. Kolmanneksen korotus kuntarahaan käytännössä kaksinkertaistaisi 
Joutsenten reitti ry:n rahoituksen kauteen 2000 – 2006 nähden. Muiden 
(mm. EAKR) EU-osarahoitteisten rahoituslähteiden supistuessa maaseu-
dun kehittämisvarojen lisääminen paikallisesti nähtiin erityisen positiivi-
sena. Jos määrärahojen lisääminen tulee hyväksytyksi MMM:ssä, kasvat-
taa se luonnollisesti myös Joutsenten reitti ry:n hankkeiden kokoa ja vai-
kuttavuutta. 

 
Joutsenten reitti ry pyytää ystävällisesti kunnan/kaupunginhallitusta lin-
jaamaan kantansa kuntarahan ja kokonaisrahoituksen korottamiseen Koi-
ramäen Konstit! –ohjelman päivittämistä varten. (E. Niiniharju). 

 
Esitys:  HALLITUS hyväksyy ohjelman päivityksen ja kuntarahoituksen korotta-

misen. 
 
Päätös:   HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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Kaupunginhallitus § 25004.09.2006 

                                                 VAMMALA 

KEHITTÄMISRAHOJEN KOROTUS 

 
476/00.08/2006  

KHAL § 250 
Joutsenten Reitti ry: esitys:  

”MMM on palautteessaan Joutsenten reitti ry:n Koiramäen Konstit! -ohjelmasta todennut ohjelman 
kustannusarvion alimitoitetuksi. Ohjelman päivityksessä 29.9.2006 mennessä Joutsenten reitti 
ry:llä on tilaisuus esittää uusi, korotettu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitel-
man minimitekijänä on kuntarahoitus, jonka osuus on 14 % kokonaisrahoituksesta. Esitetyllä kunta-
rahoituksella 1,90 euroa asukasta kohti vuodessa päästään 2 870 000 euron EU+valtio -osuuteen 
(56 % kokonaisrahoituksesta). Jos kuntarahoitusta nostetaan vuosina 2008-2013 yhdellä eurolla 
asukasta kohti (2,90 euroon), voidaan korotetuksi EU+valtio -osuudeksi esittää 3 860 000 euroa. 
Kun päälle lasketaan kuntarahoitus ja yksityinen rahoitus (30 % kokonaisrahoituksesta), päästään 
lähes seitsemän miljoonan euron kokonaisrahoitukseen kaudelle 2007-13.  
 
Puhelinhaastattelussa 29.8.06 Joutsenten reitin kuntajohtajat suhtautuivat myönteisesti kuntarahoi-
tuksen lisäämiseen vuodesta 2008 eteenpäin. Kolmanneksen korotus kuntarahaan käytännössä 
kaksinkertaistaisi Joutsenten reitti ry:n rahoituksen kauteen 2000-2006 nähden. Muiden (mm. 
EAKR) EU-osarahoitteisten rahoituslähteiden supistuessa maaseudun kehittämisvarojen lisäämi-
nen paikallisesti nähtiin erityisen positiivisena. Jos määrärahojen lisääminen tulee hyväksytyksi 
MMM:ssä, kasvattaa se luonnollisesti myös Joutsenten reitti ry:n hankkeiden kokoa ja vaikuttavuut-
ta.  
 
Joutsenten reitti ry pyytää ystävällisesti Vammalan kaupunginhallitusta linjaamaan kantansa kunta-
rahan ja kokonaisrahoituksen korottamiseen Koiramäen Konstit! -ohjelman päivittämistä varten.”  

Vammalan kaupungin kuntaosuus on vuonna 2006 n. 15.000 euroa ja vuodesta 2008 n. 43.500 
euroa.  

Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja  

Ehdotus kj: Kaupunginhallitus ilmoittaa Joutsenten Reitti ry:lle, että kehittämisohjelmat voidaan 
mitoittaa esitetylle tasolle.  

Kaupunginhallitus sisällyttää rahoituksen valtuustolle tehtävään taloussuunnitelmaehdotukseen.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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arvio toim

intaryhm
ien toteuttam

ista 
toim

enpiteistä (312)
17,44

17,44
17,44

81501,81
65201,448

16300,362
42263,912

123765,7221



O
hjelm

an toim
intalinjat/toim

enpiteet 
toim

intaryhm
ittäin/annex I

Valtion ja EU
-

rahoituksen osuus 
TL:n valtion ja EU

-
rahoituksesta (%

)

K
untarahoituk-sen 

osuus TL:n 
kuntarahoituk-

sesta (%
)

Yksityisen 
rahoituksen 
osuus TL:n 
yksityisestä 

rahoituksesta (%
)

Julkinen 
rahoitus 
yhteensä 
(euroa)

Valtion ja 
EU

:n 
rahoitus 
(euroa)

K
untien 

rahoitus 
(euroa)

Yksityinen 
rahoitus 
(euroa)

K
okonaisrahoitus 

(julkinen ja 
yksityinen) 

yhtensä (euroa)
m

atkailuelinkeinojen edistäm
inen (m

atkailun 
kehittäm

inen) (313)
0

0
arvio toim

intaryhm
ien toteuttam

ista 
toim

enpiteistä (313)
17,44

17,44
17,44

81501,81
65201,448

16300,362
42263,912

123765,7221
elinkeinoeläm

än ja m
aaseutuväestön 

peruspalvelut (m
aaseudun palveluiden 

kehittäm
inen) (321)

0
0

arvio toim
intaryhm

ien toteuttam
ista 

toim
enpiteistä (321)

12,79
12,79

12,79
59781,12

47824,896
11956,224

31000,342
90781,46224

kylien kunnostus ja kehittäm
inen (kylien 

kehittäm
inen) (322) 

0
0

arvio toim
intaryhm

ien toteuttam
ista 

toim
enpiteistä (322)

17,44
17,44

17,44
81501,81

65201,448
16300,362

42263,912
123765,7221

m
aaseutuperinnön säilyttäm

inen ja 
edistäm

inen (m
aaseudun kulttuuri- ja 

luontoperinnön kehittäm
inen) (323) 

0
0

arvio toim
intaryhm

ien toteuttam
ista 

toim
enpiteistä (323)

17,44
17,44

17,44
81501,81

65201,448
16300,362

42263,912
123765,7221

koulutus ja tiedotus (331)
0

0
arvio toim

intaryhm
ien toteuttam

ista 
toim

enpiteistä (331)
5,81

5,81
5,81

27167,27
21733,816

5433,454
14087,971

41255,24071
Toim

intalinja 3 yhteensä
100

100
100

467290,1675
373832

93458
242320

709610,0691
Toim

intalinja 4: Leader-tyyppiset 
toim

enpiteet
arvio alueiden ja valtioiden välisestä 
yhteistyöstä (yhteishankkeet) (421)

32,48
31,48

100,00
54334,5375

43467,63
10866,9075

28175,94
82510,47763

arvio paikallisten toim
intaryhm

ien toim
innan 

takaam
isesta, pätevyyden hankkim

isesta ja 
toim

innan edistäm
isestä (toim

intaraha) (431)
67,52

68,52
0,00

113997,526
90347,576

23649,95
113997,526

Toim
intalinja 4 yhteensä

100
100

100
168332,0635

133815,206
34516,8575

28175,94
196508,0036

Toim
intalinjat yhteensä

-
-

-
656319,24

525076,38
131242,85

281228,57
937547,81

TE-keskuksen vuotuinen kehys
 (arvio SK

 
8.8.2006)

-
-

-
-

0,00
-

-
-

A
rvio toim

intaryhm
ien vuotuisesta 

kehyksestä (kaikki TL:t yhteensä)
-

-
-

-
525076,38

-
-

-
Tekninen apu 

-
-

-
-

-
-

-
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 
 
 
Joutsenten Reitti ry ja Pirkanmaan TE –keskuksen maaseutuosasto ovat sopineet 
seuraavista  menettelytavoista yritysrahoituksen myöntämisessä Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2007 – 2013 
 
 
1. Yrityskoko 
 
TE -keskus 

TE –keskus rahoittaa kaikkia mikroyrityksiä 1 – 10 htv:een, pääsääntöisesti kuitenkin 
3 – 10 henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä. Jos yrityksen markkina-alue on laajempi 
kuin Pirkanmaa, tai yritys pyrkii laajemmille markkinoille, TE –keskus toimii 
rahoittajana. 

 
Toimintaryhmä 

Toimintaryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 1 - 3 henkilötyövuotta työllistäviä alueensa 
maaseutuyrityksiä erityisesti kädentaito-, matkailu- ja palvelualoilla. 
 
Kauden 2000 - 2006 hyvien kokemusten kannustamana toimintaryhmä rahoittaa 
myös yritysryhmien kehittämishankkeita. Ryhmiin voi kuulua myös yli 3 
henkilötyövuoden mikroyrityksiä. 

 
2. Periaatteet ja tavoitteet yritysrahoituksessa 
 
TE -keskus 
 TE –keskuksessa yritystuen myöntämisen kriteerejä ovat: 

• yrityksellä tai perustettavalla yrityksellä on olennainen merkitys yrittäjän 
tulolähteenä 

• tavoitteena on yrityksen liikevaihdon kasvattaminen 
• investoinnin seurauksena syntyy uusia työtilaisuuksia ja tuloja 
• yrityksen teknologinen taso parantuu merkittävästi investoinnin seurauksena  
• suunnitellulla yritystoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 

toimintaan 
 

Toimintaryhmä 
 Toimintaryhmässä yritystuen myöntämisen kriteerejä ovat: 

• uusien työpaikkojen syntyminen 
• yritystoiminnan kannattavuuden parantuminen 
• uutta luova ja kokeileva yritystoiminta 

 
3.  Prosessi toimintaryhmän ja TE -keskuksen välillä 
 
TE -keskus 

Toimintaryhmille osoitetuista yritystukihakemuksista neuvotellaan TE –keskuksen 
yritystutkijan tai yritysneuvojan kanssa ennen hakemuksen hallituskäsittelyä. 
Toimintaryhmä kuitenkin itse päättää menettelystä, ottaako se hankkeen 
ohjelmaansa vai siirtääkö sen TE –keskuksen valmisteluun. 
 
Lausuntomenettely suoritetaan asetusten vaatimusten mukaan. 

 
Toimintaryhmä 

Ennen hallituskäsittelyä toimintaryhmälle jätetyistä yritystukihakemuksista pyydetään 
suullista tai kirjallista lausuntoa TE -keskuksen yritystutkijalta tai yritysneuvojalta ja 
paikalliselta elinkeinoviranomaiselta, esim. kunnan elinkeinoasiamieheltä tai 
seudullisen yrityspalvelupisteen yritysneuvojalta. 
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Joutsenten reitti ry:n Koiramäen Konstit 2007-13 –kehittämisohjelman kehittämisstrategiat 
ryhmiteltynä Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelman 2007-13 toimenpiteittäin 
 
 
123 
 
Strategia 10: Edistetään kotimaisen elintarvikkeen menekkiä 
 
124 
 
Strategia 7: Edistetään elintarviketalouden puhtautta ja tautivapautta 
 
Strategia 8: Parannetaan maatalouden kannattavuutta mm. yhteistyötä ja jalostusarvoa lisäämällä 
 
Strategia 9: Edistetään puun energiakäyttöä 
 
214 
 
Strategia 31: Edistetään suunnitelmallista maisemanhoitoa: erityisesti perinnebiotooppien 
hoitaminen ja kosteikkojen perustaminen yhteisöhankkeina   
 
311 ja 312 
 
Strategia 4: Tuetaan maaseudun uusien palveluiden (hoivapalvelut, kotipalvelut, työvoiman välitys 
sesonkiluonteisiin töihin jne.) syntymistä 
 
Strategia 35: Panostetaan ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen 
  
313 
 
Strategia 11: Lisätään matkailuyrittäjien yhteistyötä 
 
Strategia 12: Parannetaan tuotteiden ja palveluiden laatua (mm. asiakaspalvelu, opastoiminta, 
kielitaito) 
 
Strategia 13: Keskitytään hyödyntämään aitoja matkailun vahvuuksia 
 
Strategia 14: Tehostetaan matkailumarkkinointia ja etsitään lupaavimmat kohderyhmät (esim. 
seniorit, ulkomaalaiset) 
 
Strategia 15: Hyödynnetään maaseudun luova hulluus 
 
321 
 
Strategia 1: Mahdollistetaan joustava teollisuus- ja liikerakentaminen kaavoitus- ja 
kunnallisteknisillä ratkaisuilla 
 
Strategia 2: Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta ja koulutuksen 
työelämälähtöisyydestä   
 
Strategia 3: Panostetaan paikallisten, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen 
 
Strategia 5: Parannetaan kuntien vetovoimaa (palvelut, työpaikat, ympäristön laatu) 
 
Strategia 6: Edistetään maa- ja metsätalousyrittäjän työssä jaksamista 
 
Strategia 32: Edistetään vesi- ja jätevesihuollosta vastaavien organisaatioiden yhteistyötä 
 
322 
 
Strategia 16: Turvataan aktiivisen, osallistuvan kylätoiminnan edellytykset 
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Strategia 17: Turvataan kylien yksityiset ja julkiset palvelut 
 
Strategia 18: Lisätään yhteydenpitoa kylän ulkopuolisten toimijoiden (kunta, toimintaryhmä, 
naapurikylät) kanssa 
 
Strategia 19: Edistetään kylien jätevesien käsittelyratkaisuja 
 
Strategia 20: Edistetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja teiden kunnossapidon kehittämiseksi 
 
323 
 
Strategia 21: Edistetään kulttuuritoimijoiden yhteistyötä erityisesti markkinoinnissa, tapahtumien 
koordinoinnissa, osaamisen kierrättämisessä sekä näyttely-, konsertti- ym. tilojen käytössä 
  
Strategia 22: Hyödynnetään Kokemäenjoki – Suomen Mississippi: esim. maan vanhimman 
asutuskulttuurin hyödyntäminen ja kirkkojen esiintuonti 
 
Strategia 23: Panostetaan enemmän toiminnallisuuteen (erilaiset produktiot) ja vähemmän 
rakentamiseen 
 
Strategia 24: Edistetään käsityöperinteen ja vanhojen työtapojen siirtoa nuorille 
 
Strategia 25: Tunnistetaan kulttuurin vahvuudet eri paikkakunnilla ja rakennetaan kulttuuriprofiilia 
ennen kaikkea niiden varaan 
 
Strategia 26: Edistetään nuorten osallistumista 
 
Strategia 31: Edistetään suunnitelmallista maisemanhoitoa: erityisesti rakennusperinnön hoitoa, 
sopusointuista uudisrakentamista, jokivarsien hoitoa, laidunnuksen lisäämistä sekä hoidettujen 
kohteiden ohjattua jatkohoitoa 
 
Strategia 27: Edistetään nuorisotoiminnan vetäjien löytämistä 
 
Strategia 28: Lisätään nuorten harrastustoiminnan mahdollisuuksia  
 
331 
 
Strategia 34: Parannetaan maaseutuyritysten ympäristöasioiden hoitoa 
 
Strategia 29: Kehitetään järjestöosaamista: minimoidaan hallintoa ja maksimoidaan toimintaa 
 
Strategia 33: Tuetaan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta 
 
Strategia 30: Edistetään nuorten kansainvälistymistä 
 
421 
 
Strategia 36: Tuetaan kahdensuuntaista, win-win -periaatetta noudattavaa kv-yhteistyötä 
 
Strategia 37: Tuetaan hyvien käytäntöjen siirtämistä ja henkilövaihtoa 
 
Strategia 38: Lisätään toimijoiden valmiuksia kv-yhteistyöhön  
 
Strategia 39: Edistetään yritysten kansainvälistymistä mm. alihankintayhteistyössä 
 
Strategia 40: Edistetään ruohonjuuritason toimijoiden suoria kv-kontakteja ja erilaisten toimijoiden 
erilaisista tarpeista nousevaa kv-toiminnan monipuolisuutta 
 
 
431 
 
Vuosittain haettava toimintaryhmän toimintaraha 
- toimihenkilöinä toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja tarvittaessa hankeaktivaattorilla täydennettynä 
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Yhteispalveluasiakirja: seudulliset yrityspalvelut Lounais-Pirkanmaalla 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kansien kuvat kirjasta 
Mauri Kunnaksen 
Koiramäki (Otava, 2004) 
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