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Kansainvälinen yhteistyöhanke kolmen Leader-ryhmän alueella 

Toteutusmaat ja yhteistyöalueet: Saksa (LAG Hunsrück, LAG Welterbe Oberes 

Mittelrheintal) ja Suomi (PoKo ry) 

 

FIN-GER-NET still going on! 

 

Taustaa:  

Tämä kansainvälinen yhteistyöhanke pohjautuu kolmen Leader-ryhmän vuonna 2010 solmittuun 

ja vuonna 2016 päivitettyyn yhteistyösopimukseen. Ryhmät ovat kehittäneet alueidensa välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa edellisellä ohjelmakaudella kahden kansainvälisen 

kehittämishankkeen avulla. Hankkeilla on kyetty rakentamaan konkreettisia yhteyksiä yritysten, 

kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden maaseututoimijoiden sekä harrasteryhmien välille. 

Yhteistyö on noteerattu korkealle kaikilla kolmella alueella ja se on saanut myös puolueetonta 

tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta. 

Kansainvälinen kehittämistyö on pitkäjänteistä toimintaa. Konkreettiset tulokset edellyttävät 

vahvaa keskinäistä luottamusta, joka rakentuu vain ajan kanssa. Verkostot syntyvät vähitellen ja 

löytävät toimintamuotonsa ajan kuluessa. Kansainväliset hankkeet luovat mahdollisuuksia 

synnyttää ja vahvistaa näitä verkostoja ja luoda niihin toimintaa. Alueiden välille on muodostunut 

erilaisiin toimintoihin yhteistyöpintoja, joita saatetaan konkreettisiksi toimiksi tämän 

kansainvälisen yhteistyöhankkeen avittamana. 

Yhteistyön kohteet ja lähtötasot: 

1) Oppilasvaihto 

Lähtötaso: Peruskoulujen yläasteikäisille on järjestetty yhteistä oppimista internetin 

välityksellä ja molemmin puolisin vierailuin. Vietiin läpi Comenius-rahoitteinen FIN-GER-

NET, yläkoulujen välinen yhteistyöhanke, johon PoKon alueelta osallistui Virtain yläaste. 

 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet:  

Tavoitteena on aktivoida yläasteikäisiä ja vanhempia yhteydenpitoon saksalaisten, 

vastaavan ikäisten nuorten kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijaryhmien, ml. vapaa 

sivistystyö, vaihtoa ja vuorovaikutusta alueiden välille ja luoda nuorille ja aikuisille 

mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Tällä hankkeella vaikutetaan syntyvien 

tarvelähtöisten yhteistyömuotojen saamiseksi omiksi kehittämishankkeiksi. Hankkeille 

etsitään rahoitusmahdollisuuksia Leader-, Comenius- ja/tai Erasmusohjelmista. 

 



Hankkeen tavoitteena on saada aikaan 6 kpl oppilaitosten vuorovaikutusta toteuttavaa 

toimenpidettä ja 2 kpl eri rahoituslähteistä rahoitettua nuoriin kohdistuvaa hanketta. 

Tavoitteena on saada vaihtoa toteutumaan PoKo ry:n jokaisen neljän kunnan alueella.   

 

2) Harjoittelijavaihdon uusi toimintamalli 

Lähtötaso: Yhteensä neljätoista ammattiin opiskelevaa saksalaista opiskelijaa on 

toteutettujen hankkeiden aikana ollut hoitamassa erilaisia tehtäviä suomalaisissa 

yrityksissä. Harjoittelu on organisoitu yhteistyössä elinkeinotoimijoiden, yrittäjäjärjestöjen, 

koulujen ja Leader-ryhmien kesken. Suomalaisia nuoria on työskennellyt saksalaisten 

hankepartnereiden työllistämänä Saksassa vaihtelevia aikoja. Saksassa on toteutettu ESR-

rahoitteinen hanke tukemaan harjoittelijavaihtoa. 

  

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: 

Työharjoittelupaikkoja etsitään aktiivisesti kaikilla alueilla ja räätälöidään yhteistyössä 

elinkeinotoimijoiden kanssa malli, joka mahdollistaa ulkomailla harjoittelevien elämisen ja 

viihtymisen vieraassa maassa. Mallin tavoite on rakentaa paketti niin, että opiskelijan 

harjoitteluajan tarpeet asumisen, liikkumisen, perehdyttämisen yms. on ratkaistu 

etukäteen ennen maahan saapumista. Näin vastaanottavan työpaikan tehtävä helpottuu ja 

kynnys harjoittelijoiden ottoon madaltuu. Tavoite on saada 15 kappaletta saksalaisia 

harjoittelijoita PoKon alueelle ja 15 kappaletta suomalaisia harjoittelijoita saksalaisten 

kumppaniryhmien alueelle. 

   

3) Nuorten pitäminen maaseutualueilla 

Lähtötaso: Urheiluseuratoiminta koskettaa vahvasti nuoria. Urheiluseurojen välille on 

syntynyt yhteistyöajatuksia alueiden välille ja nuoria urheilijoita on kutsuttu kilpailuihin 

yhteistyöalueelle. Virtain yläkoululaisten kirjeenvaihtohankkeen kautta nuorten motiivi 

kielten opiskeluun on lisääntynyt. Alueet ovat saaneet arvokasta oppia toisistaan ja jo 

aiempien hankkeiden käytännön toiminta on lisännyt nuorten kansainvälisyyttä kaikilla 

kolmella alueella. Nuorille suunnattuna toimena järjestettiin Saksassa nuorten 

energiateemainen projektiviikko. Mukana oli yhteensä 75 nuorta Saksasta, Puolasta ja 

Suomesta. PoKo ry:n alueelta oli mukana nuoriso-ohjaaja ja viisi nuorisovaltuuston jäsentä.   

 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: 

Rakennetaan nuorten harrastetoiminnoille siltoja alueiden välille. Hanketoimina välittää 

tietoa molempiin suuntiin sellaisista harrastajaryhmistä, joilla on kiinnostusta ja 

mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön. Hanketoiminnalla helpotetaan paikallisten 

seura- ja järjestötoimijoiden tekemää työtä räätälöimällä paketteja näiden tarpeisiin ja 

auttamalla kansainvälistymisen käytännön kysymyksissä. Tavoitteena on saada 

maaseutualueella aikaan nuorten omasta kiinnostuksesta lähtevää toimintaa ja 

harrastustoiminnan tiivistymisen ja kansainvälistymisen avulla auttaa nuoria näkemään 

laajemmin oman kotiseudun mahdollisuudet vastapainona yhteiskunnan voimakkaalle 

kaupungistumiselle. Hankkeessa järjestetään yksi kansainvälinen nuorten tapahtuma PoKo 

ry:n toimialueella. Määrällisenä tavoitteena on 20 nuorta, jotka vierailevat 

harrastajaryhmissä kumppanialueilla.    



 

4) Kulttuurivaihto 

Lähtötaso: Mänttä-Vilppula on tunnettu ja tunnustettu kulttuurikaupunki, joka viime 

vuosina kohonneen profiilinsa kautta tunnetaan myös kansainvälisesti. Mänttä-Vilppula 

hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Koko PoKon alueelta löytyy 

mielenkiintoista paikalliskulttuuria, joka on kiinnostavaa ulkomaalaisten silmin. 

Hanketoiminnalla saatetaan yhteen eri maissa olevia, mutta saman intressin omaavia 

kulttuuritoimijoita. Aiempien hankkeiden tuloksena alueiden välillä on virinnyt 

yhteistoimintaa esim. elokuva-alalla. Yhdistävänä tekijänä on eri alueilla toimivien 

paikallisten elokuvateattereiden välille virinnyt yhteistyö.  

 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet:  

Järjestetään mahdollisuuksia saada saksalaista kulttuuria esille suomalaisissa 

kulttuuritapahtumissa ja päinvastoin. Suunnitellaan ja toteutetaan PoKon alueelle 

kulttuuritapahtuma, jossa osa sisällöstä tulee Saksasta. Autetaan suomalaisia 

kulttuuriyhteisöjä osallistumaan toimijoina Saksassa järjestettäviin tapahtumiin. 

Tavoitteena on 5 kulttuuriin liittyvää toimenpidettä. 

     

5) Matkailupaketit 

Lähtötaso: Hanketoiminta on lisännyt luontaisesti alueiden välistä kaupallista matkailua. 

PoKon alueella on kyseiselle Saksan alueelle matkoja järjestävä yritys, jonka 

myötävaikutuksella matkailijoita on lisääntyvässä määrin liikkunut myös päinvastaiseen 

suuntaan. Hanketoiminnalla on kyetty luomaan luottamuksellisia tuttavuus-ja 

ystävyyssuhteita matkailualan toimijoihin molemmissa maissa. Useisiin matkailualan 

toimijoihin olevat suorat kontaktit molemmin puolin helpottavat matkailupakettien 

suunnittelua ja toteutusta. 

 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: 

Käyttämällä olemassa olevaa matkailuyritysten kontaktiverkostoa hanke edistää 

yhteydenpitoa matkailutoimijoiden välillä ja auttaa heitä tuotteidensa rakentamisessa ja 

kaupallistamisessa. Tämän hankkeen tavoitteena on olla järjestämässä yhtä matkailualan 

”minimessutapahtumaa” kummassakin maassa yhdessä elinkeinotoimijoiden kanssa.  

 

6) Julkiset palvelut ja niiden vahvistaminen maaseutuympäristössä 

Lähtötaso: Toteutettuihin hankkeisiin on osallistunut kunnallisia päättäjiä ja johtavia 

viranhaltijoita kaikilta kolmelta alueelta. Yhdeksi haasteeksi ja toisaalta mahdollisuudeksi 

on koettu maiden välinen erilainen kunnallishallintomalli sekä julkisten palveluiden 

toimintaperiaatteet. Haasteita on samansuuntaisia molemmissa maissa ja mm. kiinnostus 

sekä liikkuvien että sähköisten palveluiden toteuttamiseen on yhteinen asia. Toiselta 

oppimisella pyritään parantamaan mahdollisuuksia asua maalla elämän eri vaiheissa. 

 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: 



Hankkeessa parannetaan kahdensuuntaista tiedonvaihtoa eri maissa käytettävistä 

hallinnon käytännöistä ja julkisten palveluiden järjestämisestä. Julkishallinnon toimijoille 

järjestetään mahdollisuuksia benchmarkkaukseen toistensa toiminnoista. Hankkeella 

edesautetaan uusien toimintatapojen kokeiluja kohdealueilla.     

 

7) Yritysyhteistyö ja työntekijävaihto 

Lähtötaso: Yhteistyö alueiden yritystoiminnan välillä on kasvanut/kasvamassa merkittävästi 

viime aikoina. Saksalaiset hankekumppanit edustavat myös alueensa elinkeinoyhtiötä, mikä 

saa aikaan kontaktipinnan laajaan verkostoon heidän alueilla. PoKon alueen 

elinkeinotoimijat ovat kiinteästi mukana yritystoiminnan kehittämisessä. 

Elinkeinotoimijoiden edustajat ovat olleet mukana tämän hankkeen valmistelussa 

tekemällä yhteistyöalueelle Saksaan vierailun ja vastaanottaneet vierailijoita PoKon 

alueella tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan. 

 

Aiemmin mainittu harjoittelijavaihto yritysten välillä on ollut konkreettista 

yritysyhteistyötä. Hanketoiminnan kautta käynnistetyistä kontakteista on syntynyt jo 

ensimmäisiä kansainvälisiä kauppasuhteita alueiden välille.    

 

 Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: Yritysten tarpeista lähtevä kv-neuvonta, 

tavoitteena 6 yritystä, joita neuvottu kv-yhteyksien luomisessa ja kehittämisessä. 

 

Kustannusarvio: 

 

Palkat     96 000 €  

kokopäivätoiminen hankevetäjä 24 kk a´3000 €/kk (sivukulukerroin 1,33)  

Flat Rate 24 %     23 040 €  

       

yht. 119 040 € 

 

Rahoitus: 

 

EU ja valtion osuus (ELY-keskus, PoKo ry:n rahoituskiintiö)  95 232 € 

Leader-kuntaraha (PoKo ry)    23 808 € 

         yht. 119 040 € 

 

Hankeaika: 1.1.2017 – 30.6.2019 


