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Miljoonia maaseudulle
Yli 80 Leader-hanketta käynnistyi vuoden aikana

Pääkirjoitus

SatakunnaSSa toimii viisi Lea-
der-toimintaryhmää, jotka kan-
nustavat maaseudun asukkaita 
kehittämään omaa kotiseutu-
aan, lisäämään sen viihtyisyyt-
tä sekä synnyttämään uusia 
työpaikkoja ja yrityksiä. 

Satakunnan toimintaryh-
mien myöntämän Leader-tuen 
avulla käynnistyi vuoden ai-
kana yli kahdeksankymmen-
tä hanketta. Yhteensä tukea 
myönnettiin lähes kaksi miljoo-
naa euroa ja hankkeiden koko-
naiskustannukset nousivat 3,5 
miljoonaan euroon.

YritYShankkeita käYnniStYi 
koko Satakunnassa lähes 40. 
Tuen ansiosta syntyi uusia 
työpaikkoja, osaamista saatiin 
lisättyä ja uusia tuotteita on ke-
hitteillä. Tuen avulla mikroyri-
tykset rakensivat uusia toimiti-
loja ja laajensivat vanhoja sekä 

tekivät kone- ja laitehankintoja. 
Tuen avulla kehitettiin koulu-
tuksen kautta palveluiden laa-
tua ja luotiin uusia matkailu-
palveluita. Tukea myönnettiin 
lisäksi ensimmäisen vieraan 
työntekijän palkkaamiseen. 
Yritysten liikevaihdot ovat kas-
vaneet hankkeiden ansiosta.

YhteiSöjen hankkeita toi-
mintaryhmien hallitukset hy-
väksyivät yli 40. Näillä hank-
keilla saadaan maaseudulle 
esimerkiksi yhteistä tekemistä 
ja elämänlaatua. Maaseutua 
on kehitetty muun muassa 
kohentamalla yhteisiä tiloja, 
laatimalla haja-asutusalu-
eiden jätevesisuunnitelmia, 
aktivoimalla kesäasukkaita 
vapaa-ajankalastukseen ja 
parantamalla Kokemäenjoen 
veneilyturvallisuutta. Lisäk-
si on kehitetty muun muassa 

luontokerhoja ja kylien nuori-
sotoimintaa, tuotettu lapsille ja 
nuorille uudenlaista materiaa-
lia luontopoluista sekä paran-
nettu soidensuojelualueiden 
virkistyskäyttöä.

Kyliä ja yhdistyksiä kan-
sainväliseen toimintaan kan-
nustavia hankkeita on aloitet-
tu kaikkien toimintaryhmien 
alueilla.

tänä Vuonna Satakunnan toi-
mintaryhmät voivat myöntää 
rahoitusta erilaisiin hankkei-
siin yhteensä noin 2,6 miljoo-
naa euroa.  Yritys- tai yhtei-
söhankkeisiin voi siis hakea 
rahoitusta myös tänä vuon-
na. Hankehaku on jatkuva ja 
toimintaryhmien hallitukset 
kokoontuvat noin kerran kuu-
kaudessa. 

nYt lukemaSi Satasilta on Satakunnan maaseutuohjelman tiedo-
tuslehti. Satasilta yhdistää Satakunnan maaseututoimijat; viisi 
Leader-toimintaryhmää (Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Jout-
senten reitti ry, Karhuseutu ry, Pyhäjärviseutu ry ja Ravakka ry), 
Satakylät ry:n sekä Satakunnan ELY-keskuksen.

SataSilta luo tiedotuskanavan Satakunnan maaseututoimijoiden 
keskuuteen. Satasilta kertoo, mitkä asiat ovat ajankohtaisia kylis-
sä ja kylien yhdistyksissä sekä mitä Satakunnan maaseudulle ja 
maaseututoimijoille kuuluu. Lehti on julkaistu Satakunnan maa-
seutuohjelman ohjelmatiedottaja -hankkeen toimesta.

SataSilta ilmeStYY pääasiassa verkkojulkaisuna osoitteesssa  

satasilta.vuodatus.net

Satasilta yhdistää 
Satakunnan 
maaseututoimijat 

Mikä ihmeen 
LEADER?
leader toimintatapa on 
omaehtoista ja paikallista 
maaseudun kehittämistä. 

leader-toimintarYhmä on rekisteröity 
yhdistys, joka kannustaa maaseudun 
asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan 
sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja 
yrityksiä.

SuomeSSa toimii 56 toimintaryhmää, joista 
viisi Satakunnassa.

leader-toimintarYhmät rahoittaVat 
yleishyödyllisiä ja elinkeinoelämää edistäviä 
hankkeita sekä yritystukia.

rYhmät neuVoVat tuen hakijoita hakemusten 
valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

toimintarYhmän toimintaan voi osallistua 
kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla 
hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai 
liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Kyläpäivä 
Kiikoisten Jaarassa 

14.8.2010
Ohjelmassa: 

- pukinsarven trööttäystä
- murrepakinointia 

- Myötätuulen viestin 
loppuhuipennus

- vuoden kylä 2010 -voittajan 
palkitseminen

- visailuhenkinen luontopolku ja 
- kokeellisia työpajoja. 

Myynnissä paikallisia tuotteita.
Tervetuloa!

pekka heinonen
kunnanjohtaja
laVian kunta

monia maaSeutukuntia vai-
vaavat samankaltaiset on-
gelmat. Keskeisiä näistä ovat 
väestön ikääntyminen, elinkei-
norakenteen yksipuolisuus ja 
palvelutarjonnan kaventumi-
nen. Koko yhteiskunnan kan-
nalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että löydämme ne panostus-
kohteet ja -menetelmät, joiden 
avulla maaseudun elinvoi-
maisuus turvataan. Maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmän 
(YTR) mukaan maaseudun 
kannalta vaikuttavimmiksi 
epävarmuustekijöiksi eli vai-
keasti ennakoitaviksi asioiksi 
on arvioitu globalisaatio, ener-
gian hinta, talouskehitys, EU:n 
kehitys, Suomen kilpailukyky 
sekä kuntien ja palvelujen ra-
hoituksen kehitys. Vaikutta-
vimmat trendit eli varmimmat 
kehityskulut ovat ikärakenteen 

muutokset, maaseutuväestön 
sukupuolirakenne, yrittäjyys ja 
maaseudun elinkeinorakenne.

maaSeudun elinkeinojen ke-
hittämisessä on eräitä keskeisiä 
onnistumisedellytyksiä. Niistä 
keskeisin lienee se, että paikka-
kunnalta löytyy niitä, joilla on 
halu ryhtyä yrittäjäksi. Toinen 
keskeinen tekijä on paikkakun-
nan yrittäjämyönteisyys. 

kunnan pitää kyetä anta-
maan aktiivinen panoksensa 
olemassa olevien yritysten 
kehittämiseen ja yritysten uus-
perustantaan. Olemassa oleva 
neuvontaverkosto on laaja ja 
toimiva, mutta se ei välttämät-
tä aktivoi yrittäjyyttä toivotulla 
tavalla. Kehittämisorganisaa-
tioiden ja yrittäjäyhdistysten 
suuri haaste on pysyä lähellä 
yrittämistä, ruohonjuuritasolla. 
Vain  konkretia tuo tuloksia. 
Yrityshautomot ja -kiihdyttä-
möt saattaisivat hyvinkin olla 
ratkaisu joillekin maaseutu-
kunnille. 

YkSi mielenkiintoiSimmiSta 
ja realistisimmista maaseudun 
kehittämistyökaluista on han-
kerahoitus. Euroopan unionin 
rakennerahastoista myönne-
tään lisärahoitusta toimintaan, 
joka parantaa suomalaista osaa-
mista, työllisyyttä ja kilpailu-
kykyä. Pyrkimyksenä on myös 
kehittää ihmisten ja alueiden 

tasavertaisia mahdollisuuksia 
ja ehkäistä syrjäytymistä. Ke-
hotankin kaikkia maaseudulla 
asuvia tutustumaan EU-han-
kerahoitukseen ja sen suomiin 
mahdollisuuksiin. 

hankkeet, joita rahoitetaan, 
voivat olla mitä moninaisimpia 
ja laajuudeltaan hyvinkin erilai-
sia. Näen Leader-rahoituksen 
eräänä parhaista maaseudun 
kehittämismahdollisuuksis-
ta. Leader-rahoitusta voidaan 
myöntää hankkeille, joissa ko-
keillaan uusia ideoita maaseu-
dun kehittämisessä. 

rahoitukSella Voidaan kehit-
tää uusia tuotteita, palveluja 
tai tuotantomenetelmiä tai uu-
dentyyppistä yhteistyötä kehit-
tämistoiminnassa. Hankeha-
kemusten tekemiseen saa aina 
apua ja hankeraportointi on 
keveämpää kuin monien mui-
den rakennerahastojen osalta. 
Omassa kunnassani näen lu-
kuisia esimerkkejä, jotka voisi-
vat olla hankerahotteisia ehittä-
miskohteita: siirtolapuutarha, 
yrityshautomo, virkistysalue 
järven rannalle laavuineen ja 
grillauspaikkoineen tai vaikka-
pa koirankoulutuskenttä väli-
neistöineen.

maaSeudun kehittäminen edel-
lyttää innovatiivisuutta, uuden 
kehittämistä. Innovatiivisuus 
syntyy yhteisestä päämäärästä 

ja hengen palosta. Kehotankin 
perustamaan kylätoimikuntia 
ja muita kyläyhdistyksiä tai ak-
tivoimaan jo perustetut, jotka 
yrittävät estää maaltapaon sekä 
uudistaa kyläkulttuuria ja elin-
keinorakennetta. Maaseudulla 
suuri osa asioista on paikallisia. 
Kyläkaupat, maatila- ja luonto-
matkailu, hoiva-ala, käsityöläi-
set, etätyöläiset ja luomuviljely 
ovat tätä paikallista toimintaa, 
jotka jo pienimuotoisina tuovat 
paikkakunnalle elinvoimaa.

näen, että maaseudun moni-
naisuudessa on sen tulevaisuu-
den menestys. Olkoonkin, että 
yhteiskunnan muutokset koh-
distuvat voimakkaasti maaseu-
tuelämään, luo yritteliäisyys 
ja kekseliäisyys aina mahdol-
lisuuksia uudistumiseen, pe-
rinteitä kunnioittaen. Ihmisten 
pyrkimys päästä irti kiireisestä, 
urbaanista elämäntyylistä ja 
tahto tavoitella parempaa on-
nellisuusastetta elämässään 
nostaa rauhallisen, puhtaan ja 
luonnonkauniin maaseudun 
arvoa merkittävästi. Maaseu-
dun arvoa nostaa sekin, ettei 
sitä ole enää tulossa lisää.

maaSeutu ei ole todellakaan 
tuhoon tuomittu. Maaseudulla 
on tarjota elämänlaatua ja siel-
tä nousee aivan varmasti uusi, 
kestävään kehitykseen ja kestä-
viin arvoihin perustuva paikal-
linen tapa elää.

Elinvoimainen ja työtä tarjoava maaseutu on 
yhteinen haasteemme

Säkylän Pyhäjoella ei koulun ulkorakennuksen parissa talkoo-
tunteja säästetty Pyhäjoki -virtaa eteenpäin -hankkeessa.

huittiSlainen metallitYö 
Alpo Laine Oy on metallialan 
yritys, joka palvelee alihankin-
tayrityksenä eri teollisuuden 
aloja. Seitsemän henkeä työl-
listävä yritys valmistaa koneita 
ja niihin liittyviä varaosia käyt-
tämällä CNC-tekniikkaa.

YritYS on perustettu vuonna 
1988. Aluksi yhtiössä oli mu-
kana Laineen lisäksi toinen 

osakas, ja yrittäjät tekivät töitä 
yrityksessä iltatyönä. Vuonna 
1991 Alpo aloitti työt yrityk-
sessä kokopäiväisesti. Viisi 
vuotta myöhemmin toinen 
osakas jäi pois ja yritys muut-
tui kommandiittiyhtiöksi. Yh-
tiö muutettiin osakeyhtiöksi 
viime vuonna.

- Yrityksen alkuhistoria 
lähti liikkeelle selkeästä tar-
peesta. Aikaisemmassa työs-

säni tein kunnossapitotehtäviä 
eräälle yritykselle, jolle olisi os-
tettu automaattikoneita. Huo-
masimme tuolloin, että koneita 
ei ollut tarjolla, joten päädyim-
me sitten valmistamaan niitä 
tämän yrityksen tarpeisiin. 
Vuoteen 2002 asti teimme ko-
neita tälle yritykselle niin, että 
70-80 prosenttia liikevaihdos-
tamme koostui näistä töistä, 
Laine kertoo.

leader-hanke tuli ajankohtai-
seksi, kun Laine alkoi suunni-
tella uutta tuotetta vientimark-
kinoille. Joutsenten reitti ry:n 
myöntämässä yritystukihank-
keessa on kehitetty tilausko-
nepajalle uusi tuote valokuitu-
jen kiillotukseen ja liitäntään. 
Hankkeen myötä Laine sai 
tukea suunnittelijan palkka-
ukseen. Suunnittelija vastasi 
tuotekehityksen lisäksi koneen 

CE-merkkikelpoisuudesta ja 
laatujärjestelmästä. 

- Kone on esitelty Mün-
chenissä Productronica-mes-
suilla marraskuussa ja se on 

nyt myynnissä saksalaisella 
jälleenmyyjällä. Jos tuote kiin-
nostaa markkinoita, saamme 
yritykselle oman vientituot-
teen,  kertoo Laine.
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kokemäen maaSeudulla, Järi-
län kylässä, yrittäjä Kalle Vir-
tasen ulkorivin yrityskäyttöön 
otettu tila on valkoisenaan 
pölystä. Keskellä tilaa on auto, 
josta maali on poistettu sooda-
puhallusmenetelmällä. Viime 
vuoden marraskuussa peruste-
tussa yrityksessään Kalle tekee 
erilaisia sooda-, lasi- ja maissi-
puhallustöitä.  

nuoren, 23-Vuotiaan Kallen, 
matka yrittäjäksi alkoi edelli-
sen työpaikan antamasta lo-
mautuksesta.  

- Vaikka olenkin kou-
lutukseltani datanomi, en päi-
vääkään ole niitä töitä tehnyt. 
Ennen yrittäjyyttä olin hitsaa-
jana paikallisessa yrityksessä. 
Lomautuksen tullessa aloin 
miettiä toden teolla jo aikai-
semminkin mielessäni ollutta 

mahdollisuutta perustaa oma 
yritys, Kalle kertoo.

YritYkSen peruStaminen kävi 
suhteellisen nopeasti. Auto-
harrastuksensa pohjalta Kalle 
oli selvillä hiekkapuhallukses-
ta ja sai innostuksen soodapu-
hallukseen. Selvitettyään asiaa 
kävi ilmi, että vastaavaa palve-
lua ei vielä ollut lähiseuduilla 
tarjolla. Viime vuoden mar-
raskuussa Kalle perusti sitten 
oman yrityksensä Satakunnan 
Soodapuhalluksen.

YritYSpalVelu enterin kautta 
Kalle sai tietoonsa, että hänel-
lä olisi mahdollisuus hakea 
Leader-rahoitusta. Näin Kalle 
päätyikin hankkeeseen, joka 
sisälsi niin soodapuhalluslait-
teiston hankinnan kuin myös 
työtilojen kunnostamista.  

kallen Yrittäjän taival on 
lähtenyt vauhdilla matkaan 
ja yritys tulee jatkossa sooda-, 
lasi- ja maissipuhallustöiden 
lisäksi myös valmistamaan 
soodapuhalluslaitteita. Näillä 
laitteilla olisi tarkoitus suunna-
ta ulkomaan markkinoille.

 - Nimenomaan Aa-
sian markkinat kiinnostavat. 
Nähtäväksi jääkin nyt, tuleeko 
jo pian ajankohtaiseksi palkata 
työntekijä yritykseen, toteaa 
Kalle yrityksen tulevaisuudes-
ta.

karhuSeutu rY on valinnut 
vuoden hankkeen jo kolme 
kertaa. Tällä kertaa hallitus va-
litsi Kalle Virtasen yrityshank-
keen vuoden 2009 hankkeeksi. 
Virtaselle annettiin tunnustus-
ta muun muassa innovatiivi-
suudesta ja rohkeudesta.

- Soodapuhallus valit-
tiin vuoden hankkeeksi, koska 
kyseessä on nuoren yrittäjän 
innovatiivinen yritysidea. Yri-
tyksen käyttämä puhdistus-
tekniikka on ympäristöystäväl-
linen eikä vastaavia yrityksiä 
löytynyt perustamishetkellä 
Satakunnasta. Hän on rohkeas-
ti lähtenyt päätoimiseksi yrit-
täjäksi ja hoitanut yrityksen 
markkinointia taitavasti käyt-
täen uusia markkinointikana-
via perinteisten lisäksi. Lea-
der-tuen myötävaikutuksella 
yrittäjä on voinut investoida 
tarvittavat laitteet ja kunnostaa 
toimitilat. Hanketta voidaan 
pitää hyvänä esimerkkinä siitä, 
miten Leader-tuella voidaan 
edesauttaa yritystoiminnan ke-
hittymistä, kertoo Karhuseutu 
ry:n toiminnanjohtaja Salme 
Ahtiainen.

leader

Nuorelle yrittäjälle 
tunnustusta
Innovatiivisuus ja rohkeus valttina

Toimitusjohtaja Alpo Laineen luotsaamassa yrityksessä toteu-
tettiin kehittämishanke, joka avaa ovia vientimarkkinoille.

kun tammikuuSSa Tuomas 
Pere ja Jaakko Harju tulivat 
Pyhäjärviseutu ry:n toimistolle 
kyselemään erilaisia rahoitus-
mahdollisuuksia nuorten työ-
pajan perustamiseksi Euraan, 
opetusministeriön kanssa oli 
jo alustavasti neuvoteltu pa-
jan vetäjän palkkarahoista ja 
TE-toimistolta (entinen työ-
voimatoimisto) oli kirjallinen 
lausunto pajan tarpeellisuu-
desta. Pajatoimintoja muualla 
Suomessa pyörittäneet miehet 
olivat siis joka tapauksessa 
päättäneet perustaa Euraan 
nuorten työpajan.

”lYhYen rahoituSneuVotte-
lun tuloksena järkevimmäksi 
vaihtoehdoksi osoittautui ha-
kea Leader- rahoitusta työpa-
jan kone- ja laitehankintoihin,” 
kertoo Pyhäjärviseutu ry:n 
toiminnanjohtaja Marja Kares-
Oksman. ”Työpajan toiminta 
ei olisi mahdollista ilman in-
vestointitukea, koska ilman ko-
neita ja laitteita olisi melkoisen 
vaikeaa pyörittää taide-, sisus-
tus-, media-, puutarha- ja puu-
pajaa,” toteaa Tuomas Pere. 

paja aVaSi ovensa huhtikuus-
sa Tuomas Peren omistamassa 
entisessä Euran toipilaskodis-
sa. ”Jo kolme nuorta on saatu 
pajatoimintaan mukaan ja yksi 

heistä työllistyi sattumalta jo 
parin päivän pajajakson jäl-
keen,” iloitsee Jaakko Harju. 
”Täällä saaduista opeista on 
varmasti hyötyä, kun etsin 
rakennusalan töitä,” sanoo 
työpajalainen Marko Viitanen 
ja lähtee rivakasti siivoamaan 
pajaa ympäröivää pihaa. 

”olen hYVin taiteellinen ja olen 
maalannut lapsesta saakka. 
Haluaisin taiteesta ammatin”, 
kertoo toinen työpajalainen 
Hanna Salmi, joka parhaillaan 
loihtii taidokkaasti käräjätuo-
mareiden kuvia vanerille. 

tYöpajatoiminnaSSa on Eu-
rassa ollut monen vuoden 
tauko. Rahoitusta on tarkoitus 
järjestää erilaisten hankerahoi-
tusten lisäksi tuotteistamalla 
pajatoimintoja. Pajan nuoret 
voivat tehdä esim. tilaustöinä 
puutarhanhoitoa ja myymällä 
taidetta. ”Toivottavasti pys-
tymme osoittamaan mahdolli-
simman pian, että pajatoiminta 
on onnistunut ja pääsisimme 
isompiin tiloihin,” pohdiskelee 
Tuomas Pere. ”Jatkossa olisim-
me kiinnostuneita myös kan-
sainvälisestä leiritoiminnasta, 
ja olemmekin keskustelleet 
kansainvälisen Leader -hank-
keen mahdollisuuksista”, ideoi 
Jaakko Harju. 

Euran nuorten työpajassa 
nuoret toteuttavat itseään

Euran vasta aloittaneessa työpajassa taidepaja on jo täydessä 
toiminnassa.

Kalle Virtanen näyttää mallia, kuinka autoa soodapuhalletaan.
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kanSainVäliStYminen on yksi 
Leader -rahoituksen paino-
pisteistä. Toimintaryhmä Kar-
huseudun alueella onkin tänä 
keväänä käynnistynyt kaksi 
kansainvälistä hanketta. 

- Näistä toinen on nuorten 
toimintaan keskittynyt Sata-
kunnan 4H -piirin kansainvä-
listymiskasvatukseen tähtäävä 
nuorisohanke Clover Power! 
-4H twinning people, joka poi-
ki opintomatkasta Eteläiseen 
Viroon, Mulgimaalle, kertoo 
Karhuseutu ry:n kv-koordi-
naattori Jaana Mälkki.

tämän 4h-hankkeen tavoittee-
na on kehittää kansainvälisty-
miskasvatustyötä Karhuseu-
dun alueen 4H –yhdistyksissä 
ja sitä kautta olla edistämässä 
nuorten suvaitsevaisuutta, 
kulttuuri-identiteetin kehit-
tymistä sekä lisätä nuorten 
valmiuksia toimia monikult-
tuurisessa yhteisössä, vasta-
vuoroista oppimista 4H -toi-
minnasta maiden välillä. 
Hankkeessa on mukana myös 

Satakunnan Elävän Kuvan 
Keskus ry, joka vastaa koke-
muksellisesta mediakasvatuk-
sesta omaehtoisen elokuvan 
tekemisen kautta.

hankkeen toimenpiteet koos-
tuvat yhteisistä workshopeista 
Viron kanssa. 

- Kaksi näistä järjestetään 
Suomessa ja kaksi Virossa.  
Ensimmäisessä tapaamisessa 
jaetaan 4H-tietotaitoa ”Mini-
messuilla” sekä järjestetään 
seikkailutapahtuma. Toisessa 
ja kolmannessa tapaamissa 
keskitytään tekemään eloku-
vaa. Neljännellä kertaa mo-
lemmat partnerit esittelevät 
omaa kulttuuriperintöään, pe-
rinnemajoituksia ja -leikkejä, 
summaa Jaana.

hankkeen kautta saaduista 
tuloksista tiedotetaan netti-
sivuilla ja Facebookissa. Hank-
keen tuloksena syntyy DVD 
-dokumentti sekä nuorten yh-
teistyönä tekemä elokuva sekä 
perinneleikkivihkonen.

4H -nuoret yhteistyössä 
Viron kanssa

maaSeudun kehittämiStYö 
voi olla totutuista mieliku-
vista poiketen toteutettua. 
Leaderissä tarjotaan kansain-
välisyyttä  yhtenä avaimena  
innovoivaan maaseudun ke-
hittämiseen.  Satakunnan alu-
een toimintaryhmät  ja maa-
seudun toimijat ovat varsin 
hyvin osanneet availla ovia 
käyttäen ”tämän monipuoli-
sen mahdollisuuden avainta”  
viime vuosina. 

alueemme on ollut koko Suo-
men  kärkikastia, mistä kerto-
vat niin hankkeiden lukumää-
rä kuin alueellemme  saadut 
EU- rahoitukset  sekä  kan-
sainvälisten yhteistyöhank-
keiden saamat tunnustukset.  
Tärkeimpinä mittareina oman 
alueemme kannalta ovat kui-
tenkin kansainvälisten hank-
keiden tuomat aluetaloudelli-
set ja kulttuuriset vaikutukset. 
Tulokset voivat vaihdella 
vaikkapa uuden lentoreitin 
perustamisesta taloudellisine 
vaikutuksineen aina ruohon-
juuritason toimijan kielitaidon 
kohenemiseen.

leader-YhteiSöohjelman 
toteuttajina ovat kaikki  Eu-
roopan Unionin jäsenmaat ja 
näissä sijaitsevat lähes 2000 
Leader-toimintaryhmää.  

eu-toimintarYhmätYö kattaa 
suuren osan koko Euroopan 
maaseutualueista. Yksi Lea-
der -toiminnan keskeisistä 
tavoitteista EU:n tasolla on 
maaseutualueiden toimijoiden 
kansainvälisyyden ja kansain-
välistymisen mahdollisuuksi-
en  lisääminen. Tavoitteena on 
tiedon, kokemusten ja ideoi-
den vaihto maaseutualueiden 
kehittämisessä. Yrittäjien kan-
sainvälisen toiminnan osaa-
misen tukeminen, elinolojen 
parantaminen, elinkeinotoi-
minnan edellytysten luomi-
nen, monitahoinen maaseu-
tualueiden elinvoimaisuuden 
lisääminen ovat asioita, joita 
voi kansainvälisillä kumppa-
nuuksilla edistää. Euroopan 
Leader -ryhmät muodostavat-
kin koko Euroopan laajuisen 
keskinäisen  verkoston, jonka 
avulla  maaseudun kansain-
välistyminen on  luontevaa ja 
helppoa.

onniStunut kanSainVälinen 
toiminta ja pysyvien kansain-
välisten kumppanuuksien  
luominen  on pitkäjänteistä  
työtä. Kansainvälisessä toi-
minnassa on ensin löydettävä 
sopivat kumppanit ja raken-
nettava hyvä luottamukseen  
perustuva  yhteistyösuhde.  
Toimintaryhmän rooliin kuu-

luu avustaa ja olla mukana jo  
hankepartnereiden etsintävai-
heessa, mikä voi nopeuttaa 
huomattavasti kansainvälisty-
misprosessia kokonaisuudes-
saan.

leader-ohjelman kanSainVä-
liSiSSä hankkeissa hanketo-
teuttajien ei tarvitse olla suuria 
organisaatioita vaan mahdolli-
suuksia tarjotaan tasavertai-
sesti niin kyläyhdistykselle 
kuin kunnalle. Hankkeiden 
aihealueita  ei ole myöskään 

rajattu niin tarkasti kuin mo-
nissa muissa hankeohjelmissa. 
Leader antaa tilaa toimia ja 
mahdollisuuden jalostaa tuu-
mat todellisuudeksi!

liSätietoa eu-toimintarYh-
mien tarjoamista kansainvä-
listymismahdollisuuksista  ja 
yhteystiedot toimintaryhmän 
kansainvälisten asioiden vas-
taavaan löydät oman alueesi 
toimintaryhmän nettisivus-
toilta.   

aktiiViSen pohjoiS-Satakunta 
ry:n vetämänä on käynnistä-
nyt  kaksivuotinen kansainvä-
linen Ecoland Leader- hanke, 
jossa hankeyhteistyössä tulee 
toimimaan useampi toimin-
taryhmä Suomesta, Puolasta, 
Unkarista, Virosta ja Saksasta. 
Alueellisena hanketoimijana 
on Aktiivisen alueella Länsi-
Pirkanmaan koulutuskuntayh-
tymän Aikuiskoulutuskeskus, 
joka työskentelee Ikaalisten 
käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksen kanssa tiiviissä yhteis-
työssä.

hanke Sai alkunsa toiminta-
ryhmä Ravakan rahoittamas-
ta ”Ekologinen rakentaminen 
maaseudulla”- esiselvitys-
hankkeesta, jossa kartoitettiin 
ekologisen rakentamisen toi-

mijoita, tarpeita ja mahdolli-
suuksia maaseutualueilla. Ra-
vakan hankkeessa keskityttiin 
erityisesti savirakentamisen 
tietotaidon kartoittamiseen. 
Ravakan alueella Ecoland-
hanketoteuttajana toimii Uki-
polis Oy Uudestakaupungista.

ekologinen rakentaminen 
eri aihealueineen on Suomes-
sa verrattain tuntematonta, 
vaikka kiinnostusta aihealu-
eeseen olisi paljon. Erityisesti 
maaseudulla modernin  ekolo-
gisen rakentamisen eri vaihto-
ehdot voisivat luoda työpaik-
koja ja tarjota vaihtoehtoisia 
terveellisen  asumisen mahdol-
lisuuksia. Olemme päivittäin 
keskimäärin asuinympäristös-
sämme  yli 60 000:lle ei-luon-
nossa esiintyvälle kemikaalille 

altistuneina ja näiden kemi-
kaalien yhteisvaikutuksista tai 
seurauksista terveydellemme 
tai ekosysteemeille  ei ole ole-
massa minkäänlaista  järjestel-
mällistä tutkimustietoa. Vielä 
vaarallisemmaksi ”kemikaa-
liyhtälö” tulee, jos synteettisiä 
rakennusmateriaaleja sisältävä 
asumisympäristömme vauri-
oituu esim. kosteuden vuoksi, 
mistä valitettavasti nykypäi-
vinä on muodostumassa ikävä 
ilmiö.

perinteiSeSSä rakentami-
SeSSa materiaalit puolestaan 
olivat luonnontuotteita tai  
näiden kemikaalittomia  jatko-
jalosteita, joten ne ovat sinänsä 
ihmiselle vaarattomia. Keski-
Euroopassa on mm. saviraken-
tamisesta vuosituhansien ko-

kemus, josta olisi suomalaisille 
paljon opittavaa, kuten myös 
oman perinteisen rakennetun 
ympäristömme arvostamisen 
oppimisessa ja suojelemisesta.

hankeYhteiStYöSSä jaloSte-
taan parhaita käytäntöjä, le-
vitetään  ja kootaan tietoutta 
ekologisesta ja perinteisestä ra-
kentamisesta sekä toimijoista, 
verkotutaan kansainvälisesti 
ja kotimaisten toimijoiden kes-
ken, järjestetään kiertävä tee-
manäyttely, järjestetään raken-
tamisen workshoppeja koti- ja 
ulkomailla, rakennetaan pölk-
kysavisauna Saksaan, arvote-
taan vanhaa rakennusperin-
nettä ja luodaan ekologisen 
rakentamisen koulutuslinjaa 
tai kursseja muutamia toimia 
mainiten. 

Kansainvälistyminen 
kannattaa

Ecoland Leader 
–  modernin ekologisen ja perinteisen  
rakentamisen kansainvälinen hanke

Satakunnan 4H-Piirin ja Viron 4H yhteistyöneuvotteluissa Nak-
kilassa.

Ikaalisten nuoriso-orkesterin ENO- kansainvälisessä esiselvityshankkeessa viriteltiin yhteistyötä  Eurooppaan ja konkreettista 
yhteistyötä saatiin aikaan esimerkiksi Saksan Gräpelin kanssa.
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Viisi ehdolla Vuoden 
maakuntakyläksi 
Vuoden maakuntakYlä valitaan Satakunnassa 16. kerran. Tänä 
vuonna raati kiertää viisi kylää eri puolilta Satakuntaa. Kylät 
ovat Kukonharja Huittisissa, Kauvatsa Kokemäellä, Tykköö Jä-
mijärvellä, Ala-Honkajoki Kankaanpäässä ja Ahlainen Porissa. 

tuomariStoon kuuluVat tänä vuonna Susanna Ruponen ja Vi-
veka Lanne Satakuntaliitosta, Matti Rehula ja Sanna Paala Sa-
taKylät ry:stä sekä viime vuoden voittajakylän edustaja, Maire 
Rintala Kiikoisten Jaarasta. 

Vuoden maakuntakYlä nimetään maakuntavaltuustossa kesä-
kuun alussa.  Voittajakylä palkitaan 3400 eurolla maakunnalli-
silla kyläpäivillä Jaarassa 14.8.2010. 

elämänvirtaa
Maaseutuohjelmasta 
rahoitusta
 
manner-Suomen maaSeudun kehittämisohjelmalla 2007-2013  ja 
siitä rahoitettavilla hankkeilla pyritään edistämään maaseudun 
hyvinvointia monelta eri kantilta. 

YritYStukien aVulla kannustetaan maaseudun mikroyrityksiä 
investoimaan, kehittämään toimintaansa ja palkkaamaan ensim-
mäisen ulkopuolisen työntekijän. Kehittämistukien kautta edis-
tetään esimerkiksi Satakunnan elintarvikealan kilpailukykyä ja 
maaseutumatkailua. Paikallisten toimintaryhmien myöntämien 
Leader-tukien kautta pureudutaan ruohonjuuritason palvelui-
den, asumisviihtyvyyden ja yrittämisen kehitystyöhön. Ohjel-
man julkisesta rahoituksesta 45 prosenttia tulee EU:lta ja loput 
valtiolta sekä kunnilta ja tukea voi hakea joko suoraan ELY-kes-
kuksesta tai Leader-ryhmien kautta.

maaSeutuohjelman rahoituSta voivat saada niin mikroyrityk-
set, yhdistykset kuin kunnat ja oppilaitoksetkin. ELY-keskuksen 
sekä Leader-ryhmien kautta on vuosina 2007-2010 tuettu 7,6 mil-
joonalla eurolla 205 mikroyritysten hanketta. Kehittämistukia eri 
yhteisöille on myönnetty jo yli 10 miljoonaa euroa 135 hankkee-
seen.  

olipa Sitten kyse yritystoiminnasta tai kylätoiminnasta, niin 
olennaisin asia on aina toiminnan kehittyminen: hanketuen avul-
la tulee toiminnassa päästä lähtöpisteestä aina askel eteenpäin!

timo pukkila, 32, on nuoresta 
iästään huolimatta ehtinyt jo 
työskennellä maaseudun kehit-
tämisessä eri sektoreilla. Timo 
toimi seitsemän vuotta toimin-
taryhmän toiminnanjohtajana. 
Nyt uusi työpaikka löytyy ELY-
keskuksesta, jossa hän työsken-
telee maaseudun kehittämisen 
asiantuntijana.

karViaSta kotoiSin olevan 
Timon tie Poriin ja Karhuseu-
dun toiminnanjohtajaksi alkoi 
Vaasan yliopistosta, josta hän 
valmistui ekonomiksi. Kou-
lun aikana ja sen jälkeen Timo 
työskenteli kolmessa eri kult-
tuuripuolen hankkeessa ja näin 

EU-hankemaailma tuli tutuksi. 
Karhuseutu ry:n hallitus teki 
rohkean päätöksen seitsemän 
vuotta sitten ja palkkasi nuoren 
ekonomin toiminnanjohtajaksi.

- Toimintaryhmätyössä 
pidin eniten siitä, että koko 
Leader on konkreettista ke-
hittämistä. Aluksi on olemas-
sa selkeä tarve hankkeelle ja 
Leaderin avulla niitä päästään 
toteuttamaan. Leader on konk-
reettista aina päätöksen tekoon 
asti. Täytyy myös sanoa, että 
ihanan aitoja ihmisiä oli mu-
kana toimintaryhmän hallitus-
työskentelyssä. Nämä ihmiset 
tuntevat parhaiten elinympä-
ristönsä ja ovat suuri voimava-

ra paikallistason toiminnassa, 
kertoo Timo.

Viime Vuonna Timo siirtyi työ-
elämässä eteenpäin, kun hän sai 
mahdollisuuden työskennellä 
osa-aikaisesti ELY-keskuksessa 
Karhuseudun toiminnanjoh-
tajan tehtävien lisäksi. Tämän 
vuoden huhtikuussa  tapahtui 
Timon elämässä jälleen muu-
tos - hän siirtyi kokonaan ELY-
keskuksen palkkalistoille. 

timoSta tYöpaikan vaihtami-
nen on ollut helppoa, koska 
hänellä oli jo etukäteen selkeä 
mielikuva ja tieto ELY-keskuk-
sen toiminnasta. Toimintaryh-

mätyön ansiosta hänen muka-
naan siirtyi oman maakunnan 
syvempi tuntemus.

- Mielestäni tehtävä-
ni ELY-keskuksessa on toimia 
enemmän kehittäjänä kuin vi-
ranomaisena. Nyt tavoitteena 
on se, että kaikki Satakuntaan 
saatavat EU-rahat käytetään. 
Esimerkiksi maaseutumatkai-
luhankkeita voisi käynnistyä 
enemmänkin. Uuden ohjelma-
kauden valmistelu alkaa pian. 
Satakunnan tarpeet on tuotava 
hyvin esiin, jotta saadaan taas 
riittävästi rahaa maaseudun 
kehittämiseen Satakunnassa, 
Timo luotaa nykyisen työteh-
tävänsä ajankohtaisia asioita.

Nuori maaseudun 
kehittämisen asiantuntija

Timon sydäntä lähellä ovat maaseutukehittämisen lisäksi perhe ja musiikki. Maria ja Lotta isänsä kanssa leikkimässä.

koirahoitolan looSit kiiltä-
vät uutuuttaan ja kiinnostu-
neet kuonot ilmestyvät plek-
sin taakse, kun vierailija astuu 
Mustin Motelliin. Mynämäen 
Tarvaisten kylään perustet-
tuun koirahoitolaan on valmis-
tunut viihtyisät tilat seitsemäl-
le koiralle.

toteutukSeen on haettu Ra-
vakalta yritysten investointi-
tukea, joka on alueella 20 % 
kustannuksista. Kustannuksia 
on syntynyt, kun tilat on kun-
nostettu yritystoiminnalle so-
piviksi. 

muStin motellin yrittäjä Armi 
Runola haluaa tarjota koirille 
mahdollisimman hyvät ja tur-

valliset oltavat. Armi kertoo, 
että matkan varrella hän on op-
pinut paljon uutta ja monia asi-
oita on tarvinnut ratkaista, että 
koirien arki olisi turvallista.

SViitiSSä on sohva ja TV, siel-
lä seurustellaan ja vietetään 
laatuaikaa yhdessä ja erikseen. 
Jotkut koirat muodostavat heti 
laumoja ja viihtyvät keskenään, 
toiset taas haluavat olla itsek-
seen. Mustin Motellissa kaikki-
en tarpeet otetaan huomioon.

metSän rinteeSSä sijaitseva 
yritys tarjoaa myös mahtavat 
ulkoilumaastot koirille. Kaikki 
pääsevät neljä kertaa päivässä 
lenkille yksin tai yhdessä kave-
rien kanssa.

muStin motellin emäntänä 
touhottaa walesinspringerspa-
nieli Viivi. Hän häärää omiaan, 
käy haistelemalla tarkistamassa 
paikat ja ottaa vähän nokkiinsa, 
kun joutuu välillä autoon, että 
vieraileville asukkaille kaikki 
olisi miellyttävää.

maaSeudun mikroYritYkSil-
le myönnettävillä tuilla py-
ritään edistämään palvelu-, 
matkailu- ja käsityöyritysten 
toimintaedellytyksiä. Leader-
toimintaryhmät tukevat erityi-
sesti pieniä ja alkavia yrityksiä, 
mutta kaikilla maaseudun mik-
royrityksillä on mahdollisuus 
saada tukea, jos ne täyttävät 
Manner-Suomen Maaseutuoh-
jelman kriteerit.

Mustin Motellin sviitissä 
seurustellaan leppoisasti

Kuva: Idamaria Laine

Mustin Motellin omistajalla Armi Runolalla on tavoitteena puuhastella, lenkkeillä ja seurustella 
koirien kanssa. Alaskanmalamuutti Sanni nauttii olostaan sviitin sohvalla.
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maakunnallinen kYlien yh-
teenliittymä SataKylät ry pal-
kitsi toista kertaa satakuntalai-
sen kyläteon. Ensimmäisellä 
kerralla palkinto myönnettiin 
Huittisten Suttilaan kevyen-
liikenteen väylän rakentami-
sesta. Tällä kertaa kilpailuun 
osallistui 11 ehdokasta kylä-
teoksi eri puolelta Satakuntaa, 
joista Kokemäen Korkeaojan 
kylän kyläkoulun pelastami-
seksi toteutettu taloprojekti 
nousi selväksi ykköseksi. 

korkeaojalla on tehty asukas-
hankintaa jo 80-luvulta lähtien. 
.Viime vuoden alussa todettiin, 
että syksyllä kyläkouluun ei oli-
si tarpeeksi oppilaita, ja koulun 
jatko oli vaakalaudalla. Kor-
keaojalaiset eivät jääneet asiaa 
ihmettelemään, vaan ryhtyivät 
rohkeasti toimeen asukashan-
kintaa vauhdittaakseen. Kylällä 
päädyttiin lopulta siihen, että 
rakennetaan talo lapsiperheelle 
joko vuokrakäyttöön tai myyn-
tiin. 

korkeaojan kYläläiSiStä 
koostuva osakeyhtiö perustet-
tiin rakennuttajaksi talopro-
jektille. Kyläyhdistys oli myös 
hankkeessa mukana, mutta 
pääosin hankkeen takana oli 
vahva joukko kyläläisiä, jotka 
olivat valmiita panostamaan 
rahallisesti kylän elinvoimai-
suuden säilyttämiseksi. Osak-
keenomistajia on 28 ja rahaa 
yhtiölle lainasi kolmisenkym-
mentä kyläläistä kyläyhdistys 
mukaan lukien.

-  Viime vuosi on oli kovan 
uurastuksen aikaa kyläkou-
lumme hyväksi. Talohanke 
eteni nopealla aikataululla ja 
alkusyksystä talo olikin val-
mis. Sitten alkoi talon mark-
kinointi, mikä tuottikin melko 
pian tulosta. Taloon muutti 
lapsiperhe, joten hanke toteu-
tui täydellisesti, kertoi kylätoi-
mija Sanna Uusiniitty.

kilpailuun oSalliStui hyvin 
erityyppisiä kylätekoja.  

- Muita kilpailuun osallis-
tuneita kylätekoja olivat muun 
muassa Kukonharjan kylätalon 
rakentaminen, Ahlaisten nuo-
risoseuran kyläsauna -hanke, 
Venesjärven äiti-lapsi -kerhon 
perustaminen ja Sorkan ky-
läkouluyhdistyksen jätevesi-
osuuskunnan perustaminen, 
kertoi SataKylien kyläasiamies 
Sanna Paala kilpailuun osallis-
tuneista. 

 

Kokemäen Korkeaojalle 
Vuoden kyläteko -palkinto

Taloprojektissa innolla mukana olleita kyläläisiä varjelemansa koulun pihamaalla. Kuvassa vasemmalta takana Jorma Miettinen, Sanna Uusiniitty, Ari Kujansuu 
ja edessä vasemmalta Riitta Kujansuu ja Aino Lehtiniemi.

Ensi vuonna 
Farmari - 
näyttely 
Porissa 
Farmari maatalouSnäYtte-
lYn järjestetään Kirjurinluodon  
Areenalla ensi vuonna, viikko  
jälkeen juhannuksen. 

näYttelYSSä on tarjolla tietoa 
niin alan ammattilaisille kuin 
tavallisille kuluttajillekin. Po-
rissa esillä tulee olemaan koko 
maaseudun kirjo kuten maa- ja 
metsätalouden koneita, eläimiä, 
käsitöitä, elintarvikkeita, maa-
kunnan kohteita ja alueemme 
muuta osaamista. Näyttelyn 
järjestelyistä vastaa ProAgria 
Satakunta.

edelliSen kerran Satakun-
nassa on järjestetty maatalous-
näyttely vuonna 1994 Ulvilan 
Ravanissa. Silloin näyttelyyn 
tutustui noin 70.000 näyttely-
vierasta. Samansuuruista kävi-
jämäärää tavoitellaan tälläkin 
kertaa.

kirjurinluodoSSa järjeStet-
tiin Satakunnan Maanviljelys-
seuran 50-vuotisjuhlanäyttely 
jo vuonna 1911. Ensi vuonna 
onkin siis tiedossa 150- vuotis 
juhlavuosi. 

Farmari-Suomen maatalouS-
näYttelY järjestetään kerran 
kesässä eri puolilla Suomea. 
Tulevan kesän näyttely on Mik-
kelissä 29.7.-1.8.2010.
 

Vuonna 1988 perustettu Par-
kanon Seudun Mobilistit 
ovat perustaneet Aktiivinen 
Pohjois-Satakunta ry:n hanke-
tuella Parkanoon automuseon 
viime vuoden heinäkuus-
sa. Museossa pidetään yllä 
vaihtuvaa ajoneuvonäyttelyä 
oheismateriaaleineen. Al-

kujaan yhdistys perustettiin 
kunnan myötävaikutuksella, 
ja jo tuolloin oli tarkoituksena 
perustaa automuseo. 90-luvun 
alkupuolen lama tyrehdyt-
ti tuolloin museohankkeen, 
mutta museoajoneuvojen har-
rastajaporukka saatiin koottua 
oman yhdistyksen alle.

ajatuS automuSeoSta sai taas 
uutta intoa vuonna 2008 ja kun 
vielä Parkanon kuntakin asetti 
syksyllä 2008 neuvotteluryh-
män keskustelemaan Parka-
non Seudun Mobilistien edus-
tajien kanssa aiheesta, alkoivat 
asiat taas edetä. Useampaa 
kiinteistöä käytiin katsomassa 

talven aikana, kunnes kesällä 
2009 päädyttiin nykyisiin 900 
neliömetrin tiloihin lähellä Kä-
enkoskea. 

- Toimimme todella nope-
asti asian suhteen. Jäsenistö 
päätti Parkanon Seudun Au-
tomuseon perustamisesta yli-
määräisessä vuosikokouksessa 

viime vuoden heinäkuun alus-
sa ja elokuun ensimmäinen 
päivä pidimme jo avajaiset. 
Yhdeksän viikonlopun ja ava-
jaisten vierasmääräksi arvioi-
tiin viime syksynä 1500 hen-
keä. Ilman Leader-hanketta 
tämä ei olisi ollut mahdollista, 
kertoo museomestari ja hanke-
vastaava Petri Tyrkkö.

hankeeSSa muSeon ympä-
ristöä on raivattu ja tiloja on 
kunnostettu ahkerasti. Tällä 
hetkellä museokiinteistössä 
on museopuolen lisäksi ker-
hotilat, pieni keittiösoppi ja 
toimisto sekä rompetoriosasto. 
Talkootunteja ahkerat mobi-
listit ovat tehneet jo yli 2000 
tuntia.

- Meillä on hyvä tilanne 
verrattuna moniin muihin mo-
bilistiyhdistyksiin, sillä meidän 

150 jäsenemme joukossa on 
hyvin eri-ikäistä väkeä nuoris-
ta eläkeläisiin, toteaa Tyrkkö.

Suunnitelmia ja toteuttami-
sintoa ei yhdistyksen väeltä 
puutu. Kivijalan kunnostus ja 
rakennuksen oikaisu, kahvilan 
perustaminen, keittiön, wc:n 
ja sisäänkulun rakentaminen 
autojen entisöinnin ja museo-
kaluston sekä työkalujen han-
kinnan lisäksi ovat vain muu-
tamia esimerkkejä aktiivisen 
yhdistyksen tulevista suunni-
telmista. 

- Nyt keväällä museossa 
starttaa Made in Finland, Made 
in Parkano -näyttely.  Museo 
on auki joka päivä kesä-, hei-
nä ja elokuussa. Lisäksi ovet 
ovat avoinna viikonloppuisin 
toukokuussa ja syyskuussa, 
Tyrkkö kertoo.

Parkanoon 
uusi
automuseo Ensimmäisen talkoopäivän puolivälissä otettu ryhmäpotretti. 

Tuore kunniajäsen Juho Kuusikko on ”karkaamassa” talkoista 
suorittamaan hääparin kujetusta vuoden 1926 T-Fordillaan.
Kuva Jari Talvela.
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Hanke-esimerkkejä

PN Works Oy on Parkanossa toimiva metallialan alihankintaa 
tekevä yritys. Investointihankkeen avulla hankittiin muun mu-
assa hitsauslaitteisto ja tarvittava apulaitteisto.

Estraditaide osaksi lasten, nuorten ja aikuisten harrastusta ja 
musiikkikasvatusta-hanke. Hankerahalla tehtiin musikaali 
Voisko joku kertoo, jota esitettiin Parkanossa Kankaanpäässä ja 
Ikaalisissa 13 kertaa. Musikaalin näki noin 2300 ihmistä.

Leikkiteatteriyhdistys ry:n Murhamysteerimenu -hanke luo 
Satakuntaan uuden kulttuuripalvelun, jossa osallistujille tar-
joillaan illallisen yhteydessä mysteerinäytelmä ratkottavaksi. 
Hankkeen avulla käynnistetään uusi toimintamalli, jossa yri-
tysten ja yksityisten henkilöiden lisäksi tarjotaan kulttuuripal-
veluja myös sosiaalikentän toimijoille. 

hankkeissa

Lapissa Ruonan kylälle rakennettiin kyläyhdistyksen toimesta 
uusi kylätalo. 

Punkalaitumelaisen Riitta Paavilainen toiminimen investointi-
hankkeessa tehtiin kone- ja laitehankinnat jalkahoitolan perus-
tamiseksi.

Historiapäivä-hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten pe-
rinnetietouden lisääminen perinnepakettien muodossa, kult-
tuuriperinnekohteiden verkostoitumisen lisääminen ja perin-
nematkailun edistäminen.

Ahlaisten Putajan rantaan rakennettiin Leader-rahoituksella 
kyläsauna palvelemaan kylän vakituisia ja kesäasukkaita sekä 
matkailijoita. Saunatiloja käytetään tulevaisuudessa muun mu-
assa avantouintiin, melontaleireillä, kokoustilana ja matkailu-
ryhmien virkistystilana. 

Rauman Seudun Kehitys Oy:n  Kulttuurimatkailua Ajan Jäljis-
sä -hankkeessa Rauman seudun historiakohteiden verkostoa 
markkinoidaan ja historiamatkailupalveluja tuotteistetaan.

Selkänevan Haulikkoratayhtymän Compac-rata -hankkeen tar-
koituksena on rakentaa ja kehittää Selkänevan Haulikkorataa
rakentamalla metsästäjiä parhaiten palveleva compac-rata.

Pyhäjärviseutu ry on myöntänyt rahoitusta ensimmäistä kertaa 
järjestettävän Ruukkifestivaalin markkinointiin ja puitteiden 
rakentamiseen. www.ruukkifestivaali.fi

Perhekoti Pihlajaviita on Karviassa toimiva hoiva-alan yritys.
Investointituen avulla muutettiin lämmitysjärjestelmä ja kehit-
tämishankkeella laajennettiin päivätoimintapalveluja.

Puhaltamalla paras- hankkeessa Tuulimyllyn Puhaltajat on 
perustanut puhallinmusiikkikoulun ja kesäsoittokunnan sekä 
lisännyt tunnettuutta muun muassa uuden äänitteen avulla. 
Pyhäjärviseutu ry valitsi hankkeen vuoden parhaaksi Leader-
hankkeeksi.



8

Satakunnan maaseutuohjelman  �
ohjelmatiedottaja -hanke
Hanke on Leader-ryhmien, SataKylät ry:n sekä Satakunnan ELY-keskuksen 
yhteinen, monivuotinen hanke.
Itsenäisyydenkatu 35 A 13, 28130 PORI
Gsm 044 046 6453
titta.stromberg@pyhajarviseutu.net
http://satasilta.vuodatus.net

Kuninkaanlahdenkatu 14, PL 266, 28101 PORI

Maaseutuohjelma �

Hanketuet
Reijo Nevanranta Gsm 044 712 4085 reijo.nevanranta@ely-keskus.fi
Timo Pukkila Gsm 040 556 6192  timo.pukkila@ely-keskus.fi

Yritystuet
Reijo Nevanranta Gsm 044 712 4092 jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi
Ari Nummelin Gsm 044 712 4127 ari.nummelin@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/satakunta

Satakunnan Leader-ryhmät                
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry �

(Ikaalinen, Kankaanpää, Parkano, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Kii-
koinen, Lavia, Merikarvia, Pomarkku, Siikainen ja Vammalan Suodenniemi)
Torikatu 7 A, 38700 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 577 2806, Gsm 050 589 6269
juha.vanhapaasto@aktiivinen.fi
www.aktiivinen.fi

Joutsenten reitti ry �
(Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun, Sastamala)
Puistokatu 10, 38200 SASTAMALA
Puh. (03) 5213 5150, Gsm 040 555 3232
petri.rinne@joutsentenreitti.fi
www.joutsentenreitti.fi

Karhuseutu ry �
(Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Porin maaseutualueet, Ulvila)
Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 PORI
puh./fax (02) 633 0200, gsm 050 5926022
karhuseutu@karhuseutu.fi
www.karhuseutu.fi

Pyhäjärviseutu ry �
(Eura, Kiukainen, Köyliö, Säkylä)
Satakunnankatu 12, 27510 EURA
Puh. (02) 865 3081, Gsm 044 534 2990
marja.kares-oksman@pyhajarviseutu.net
www.pyhajarviseutu.net

Ravakka ry �
(Eurajoki, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Rauman maaseutualueet, 
Uusikaupunki, Vehmaa)
Palokuja 6, 23960 SANTTIO
Puh. (02) 823  6200, Gsm 040 540 8829
toimisto@ravakka.fi
www.ravakka.fi

faktaa

Satakunnan ELY-keskus

Kylien yhteenliittymä �
Itsenäisyydenkatu 35 A 13, 28130 PORI
Gsm 044 357 6181
sanna.paala@satakylat.fi
www.satakylat.fi

SataKylät ry

Ohjelmatiedottaja

koordinointihanke on uusi hanke-
muoto. Koordinointihankkeessa useita 
pieniä alahankkeita hallinnoidaan pai-
kallisen toimintaryhmän avustuksella 
yhtenä kokonaisuutena, jolloin hanke-
byrokratia kevenee ja paikallistoimijat 
voivat paremmin keskittyä hankkeen 
toteuttamiseen eli itse kehittämistoi-
mintaan. Lisäksi koordinointihanke 
mahdollistaa pienten toimenpiteiden 
toteuttamisen: alahankkeen minimi-
tuki on vain 500 €.  

raVakan pikkaSe pareve paik –hank-
keeseen haettiin alahankkeiksi kylien 
pieniä investointeja, jotka tähtäävät 
yhteisten tilojen käyttömukavuuden 
ja käytön lisäämiseen, kylän harras-
tusmahdollisuuksien parantamiseen 
sekä yleisen viihtyvyyden kohenta-
miseen. Hakemusten perusteella va-
littiin rahoitettavaksi 11 alahanketta. 

metSäStYSSeura kodiSjoen Raiku 
rakentaa kodan uudeksi kokoontu-
mistilaksi. Kyläläisille ja  lasten har-

rastuksiin saadaan viihtyisä ja toimi-
va kokoontumispaikka, jossa voidaan 
järjestää myös kokouksia ja erilaisia 
kokoontumisia. Rauman Lapin Kauk-
laisten kylässä puolestaan paranne-
taan harrastusmahdollisuuksia kun-
nostamalla kylän keskellä sijaitsevan 
Mennavuoren rinteeseen pulkkamäki 
ja rakentamalla pulkkamäen yhte-
yteen laavu, jossa kyläläiset voivat 
viettää aikaa yhdessä talviurheilun 
ja luonnossa liikkumisen yhteydessä. 
Pyhärannassa Kyläyhdistys Reidu 
ry:n hankkeessa kylän saunan ran-
taan tehdään uimalaituri ja alueella 
sijaitsevan uimarannan pukukoppi 
korjataan. 

pYhäjärViSeudun kYläSampo –hank-
keessa seitsemästä investointihanke-
hakemuksesta kuusi oli kyläyhdis-
tysten hankkeita  ja yksi eräseuran. 
Investointitukea haettiin muun mu-
assa kylän yhteisten tilojen kunnos-
tukseen, rantakioskin rakentamiseen 
sekä kone-, laite- ja kalustohankintoi-

hin.

karhuSeu-
dun polut 
-hankkees-
sa alahanke-
hakemuk-
sia saapui 
kymmenen, 
joista yh-
deksän ra-
hoitetaan 
osana koor-
dinointi-
hanketta 

ja yksi siirtyy jatkovalmisteluun ja 
omaksi erilliseksi hankkeeksi. 

järVimaan metSäStäjien Vuojoen pol-
ku -hankkeessa tavoitteena on säilyt-
tää vanha ratatie ja tehdä se tunnetuk-
si kyläläisille. Salomonkalliolle –kesät 
talvet –hankkeessa rakennetaan Ul-
vilan Kaasmarkun kylän ja Nakkilan 
Kivialhossa sijaitsevan Salomonkalli-
on hiihto- ja golfkeskuksenvälille toi-
miva patikkareitti jo olemassa olevan 
latuverkoston lisäksi. Kairilan kylässä 
kulkeva retkeilyreitti kunnostetaan. 
Korkeaojan Vapaa-aikakerho raken-
taa melontareitin taukopaikkoineen 
Kokemäen Sääksjärvelle. Kuuminai-
sissa Tollukaspolun kunnostamisella 
saatetaan yli 150 vuotta käytössä ollut 
polku vakituisten ja kesäasukkaiden 
käyttöön. Luvialla Luodonkylään ra-
kennetaan laavu ja kunostetaan polku 
ja Peränkylään suulin ympäristössä 
kulkevan pururadan yhteyteen ra-
kennetaan grillikatos ja pöytäryhmä 
sekä lyhyt yhdyspolku. Pinomäen en-
tisen koulun yhteyteen rakennetaan 
grillauskota ulkoilijoiden käyttöön ja 
Porin Metsän kuntopolulta tuleva yh-
dyspolku kunnostetaan. Reposaareen 
rakennetaan koko Reposaaren kiertä-
vä ulkoilureitti, joka yhdistää alueen 
nähtävyydet ja palvelut.

aktiiVinen pohjoiS-Satakunta on 
myös käynnistämässä koordinointi-
hanketta, jossa yleishyödylliset yh-
distykset ja yhteisöt voivat toteuttaa 
pieniä investointeja, jotka parantavat 
maisemaa, viihtyvyyttä, harrastus-
mahdollisuuksia tai palveluita.  

Koordinointihankkeet 
kylien uusi mahdollisuus

Satasilta �
Julkaisija: Satakunnan maaseutuohjelman ohjelmatiedottaja -hanke
Paino: Satakunnan Viikko

Kyläyhdistys Reidu ry:n hankkeessa talkoolaiset tekemässä kylän saunan rantaan uimalaituria.

Luvian Luodonkylään rakennetaan laavu ulkoilijoiden ja ky-
län tapahtumiin osallistuvien tukikohdaksi. 


