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POKON TOIMINTA-AJATUS 
 
 
 
 

Maaseudun kehittämisyhdistys  
PoKo ry  

on yhteistyöhakuinen verkostotoimija,  
jonka tehtävänä on synnyttää toimialueen 
asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia 

 edistävää aktiivista toimintaa.  
Hankkeet ovat olemassa olevan elämisen  

tukemista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PoKon arvot 
 
 

- asiakaslähtöisyys 
- ennakkoluulottomuus 

- historia 
- kansanomaisuus 

- luottamuksellisuus 
- paikallisuus 

- palvelualttius 
- puolueettomuus 

- realistisuus 
- sisäinen  yrittäjyys 

- yhteisöllisyys 
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Esipuhe 
 
 
Kompassi on suunnannäyttäjä 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n ensimmäinen ohjelmakausi (Patteri 2001 – 2006) on 
takana päin. Alueella uudentyyppinen kehittämismalli ja toimintaryhmätyöskentely on nähty, koettu 
ja – saadun palautteen perusteella – hyväksi havaittu. Viesti on ollut selkeä; tätä täytyy saada lisää! 
 
PoKo ry on toimintansa ajan operoinut sektorilla, jossa muita varsinaisia toimijoita ei ole. Alueen 
viiden kunnan (Kuru: Timo Saari, Mänttä: Pauli Eteläniemi, Ruovesi: Markku Raiskinmäki, 
Vilppula: Mauri Heinonen, Virrat: Tapani Leppänen) kuntajohtajat olivat yksimielisiä siitä, että 
toimintaryhmän kautta hoidetut operaatiot olivat sellaisia, joihin kunnilla ei olisi ollut fyysisiä 
valmiuksia tapahtuneessa mittakaavassa.  
 
Maaseudun kehittämisohjelma (vv. 2007 – 2013) Kompassi on kirjoitettu ihmisen näkökulmasta. 
Tavoitteena on synnyttää positiivinen oravanpyörä, jossa onnellinen ihminen on keskiössä ja 
ympärillä vaikuttavat elinvoimainen maaseutu ja hyvinvoivat kunnat. 
 
PoKo ry:n alueen viidelle kunnalle yhteiskunnan muutos on edustanut viime vuosien ajan uhkaa. 
Elämisestä niin kuntatasolla kuin yksilötasolla on tullut jatkuvaa selviytymistaistelua. Työpaikkojen 
väheneminen, palveluiden heikkeneminen ja karkaaminen alueelta ovat olleet seurausta ostovoiman 
radikaalista vähenemisestä sekä valtiovallan kuntatalouksia kiristävistä ratkaisuista. Samaan aikaan 
väestön ikärakenne on vanhentunut. Yhtälön seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannukset ovat kasvaneet dramaattisesti.  
 
Alue on ajautunut ”ongelmien tunneliin”. Tämä tunneli ei kuitenkaan ole umpio. Tunnelin päässä 
näkyy valoa, jota kohti liikkumiseen tarvitaan kehittämistä. Tarvitaan kompassia, joka ohjaa 
oikeaan suuntaan. Todellinen kehitystyö lähtee siitä, että alueen ihmiset näkevät alueen omana 
alueenaan; kunta on kuntalaisten ja kylä on kyläläisten. Se mystinen kunta/valtio/joku ei olekaan 
palveluautomaatti, joka itsestään huolehtii kaikesta. Vahva me-henki, läheisyys, yhteenkuuluvuus ja 
toisista välittäminen – toisten huomioonottaminen on pienten yksiköiden suuri mahdollisuus. Terve 
itsetunto syntyy positiivisesta ylpeydestä ja positiivinen ylpeys syntyy omasta identiteetistä. 
Identiteetti puolestaan syntyy saavutuksista, yhteinen identiteetti yhteisistä saavutuksista. Tämän 
”rakennusaineen” mittari ei ole saavutuksen ”suuruus”, vaan sen omaleimaisuus ja omaehtoisuus. 
Identiteetti oma juttu! 
 
Huomionarvoista on se, että vallitsevaan tilanteeseen tottuneet ihmiset reagoivat voimakkaasti 
silloin kun löytyy yhteinen vihollinen. Tällainen on esimerkiksi jonkun palvelun leikkaus tai 
lopettaminen. Tämän seurauksena syntyy vääränlainen oravanpyörä: syyttelyn, eripuraisuuden ja 
kyräilyn kehä. Maaseudulla asialle voisi antaa kadun nimen; Tuhontie.  
 
Voimakkaat positiiviset reaktiot syntyvät silloin, kun tekeillä on oma juttu. Tämä tosiasia voidaan 
todeta monessakin paikassa kehittämisyhdistys PoKo ry:n toimialueella; useaa kylätaloa esitellään 
tänä päivänä ylpeänä – katsokaa mitä ME olemme saaneet aikaiseksi. 
 
Kompassi-ohjelman avainteesit ovat ihminen ja yhteisöllisyys. Kunnista saadun viestin mukaan 
kehittämisyhdistys PoKo ry:n roolin tulee olla kuntien omia strategiasuunnitelmia tukeva, mutta 
samalla kuitenkin päätöksenteossaan oma itsenäinen ja riippumaton toimija. Käynnistykseen 
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liittyneet ajat ovat ohitse ja yhdistyksen on otettava tulevalla ohjelmakaudella asiantuntijarooli 
maaseudun kehityksen veturina. Kehittämistyön lähtökohta on avoin yhteistyö monella tavalla ja 
monella tasolla. Peruskunnissa tärkein yhteistoimintaryhmittymä on yksittäiset ihmiset ja tämän 
jälkeen kaikki alue- ja kuntakehityksen parissa toimivat yksiköt. 
 
Kehittämisohjelma Kompassi esittelee sen kuinka PoKo ry nähdään alueen kentässä, ja kuinka sen 
tulisi jatkossa näkyä. Ohjelmassa on pyritty löytämään mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia 
alueen kehittämiseen. Ohjelman lähtökohta on kirjoitettu projektityyppisesti, mutta ohjelma 
itsessään on prosessi. Liian tiukasti määritetyt kehykset aiheuttaisivat organisaatiotasojen 
pahimman vitsauksen eli sen, ettei maailman muutoksiin kyetä reagoimaan riittävän nopeasti ja 
innovatiivisesti – omien ohjeistojensa vuoksi. Tästä huolimatta PoKon ohjelmaan on kuitenkin 
kirjattu mahdollisimman selkeästi tavoitteet ja mekanismit joilla niihin edetään. 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n on kaikkien alueen ihmisten yhteinen asia ja 
mahdollisuus. Kehittämisohjelma Kompassi on työkalu, jonka avulla mahdollisuuksista syntyy 
elävää todellisuutta.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  PoKo, 
                  maaseudun              

   kehittäjä
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KOMPASSI 
 
PoKo ry:n kehittämisohjelma vv. 2007 - 2013 
 

1. Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry 

1.1. Yhdistyksen tausta  
 
Pirkanmaan pohjois- ja koillisosaan perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys marraskuussa 
vuonna 1998 Ruovedellä, Tuuhosen leirikeskuksessa pidetyn maaseutuillan jälkeen, 70 osallistujan 
todistaessa tapahtumaa. Yhdistyksen tavoitteena oli hakeutua paikalliseksi toimintaryhmäksi 
Kuoreveden, Kurun, Mäntän, Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien alueelle sekä oman 
maaseudun kehittämisohjelman laatiminen. Yhdistys rekisteröitiin Vilppulan kuntaan. Tuolloisiin 
Pohjois- ja Koillis-Pirkanmaan seutukuntiin viitaten yhdistys nimettiin PoKo ry:ksi. Lyhenteelle on 
sittemmin kehittynyt myös toinen sisältö; Paikallisen omaehtoisen Kehittämisen organisaatio. Yhtä 
kaikki, yhdistyksen lyhenne ja jopa sen hieman poikkeava kirjoitusasu ovat vakiintuneet vuosien 
saatossa niin tiedotusvälineissä kuin puhekielessäkin. 
 
PoKo ry osallistui Leader+ -hakuun heinäkuussa vuonna 2000. Yhdistys ja sen talkoovetoisesti 
kokoama PATTERI -kehittämisohjelma ei saanut hyväksyntää Leader -yhteisöaloitteen 
toteuttajaksi. Elokuussa 2000 PoKo ry:n hallitus päätti jättää toimintansa tehostamiseksi 
Pirkanmaan TE-keskukselle kehittämishankehakemuksen. ”Maaseutuyhteisöjen yhdistystoiminnan 
kehittämishanke” toteutettiin ajalla 1.9.2000 - 30.4.2001. Tuon hankkeen kautta alueella 
käynnistettiin yhteisöjen omaehtoiseen toimintaan kannustava koulutus- ja neuvontatoiminta ja 
muokattiin PATTERI -kehittämisohjelma vastaamaan Pirkanmaan alueellisen maaseutuohjelman 
(ALMA) painopisteitä. PoKo ry hyväksyttiin paikallisena toimintaryhmänä toteuttamaan omaa 
kehittämisohjelmaa osana Pirkanmaan alueellista maaseutuohjelmaa. Yhdistyksen ja Pirkanmaan 
TE-keskuksen välinen sopimus asiasta allekirjoitettiin 20.6.2001. Tuo sopimus koski ohjelmakautta 
vv. 2000 - 2006. 
 
Yhdistyksen toimintaa on ensivaiheista asti ohjannut toimintaryhmäperiaatteita noudattava 
kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus (Liite 1). Hallitukseen on valittu tasapuolisesti 
julkisen sektorin edustajia, yhdistysten päättävissä asemissa olevia sekä riippumattomia maaseudun 
asukkaita. Hallituksen muodostamisessa on huomioitu myös alueellinen tasapaino sekä sukupuolten 
ja ikäryhmien välinen tasa-arvo. Yhdistyksen sääntöjä (Liite 2) on kuluneiden vuosien varrella 
päivitetty kahteen otteeseen, jotta ne vastaisivat paremmin niin yhdistyksen omia tavoitteita kuin 
toimintaryhmätyön erityispiirteitä.  
 
Hallitus koostuu kymmenestä varsinaisesta jäsenestä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi, ja 
kahdesta varajäsenestä. Kaksitoista paikkaa on onnistuttu jakamaan niin, että lähes poikkeuksetta 
toimialueen kunnista on jokaisesta ollut kaksi hallitusedustajaa. Vuosittainen muutos hallituksen 
kokoonpanossa on ollut kahdesta kolmeen uutta jäsentä. Hallitus on kokoontunut virallisiin 
kokouksiin vuositasolla 10 - 12 kertaa ja sen lisäksi hallitus on osallistunut sille suunnattuihin 
koulutuksiin ja opintomatkoille. Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyslain mukaan 
yleinen kokous. 
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Yhdistyksen jäsenmäärä (Liite 3) on ollut koko ajan kasvussa. Alkuvaiheessa mukaan tuli 70 
jäsentä ja tähän päivään mennessä jäsenmäärä on lisääntynyt niin, että yhdistyksellä on elokuussa 
2006 yhteensä 182 jäsentä (74 yhteisöjäsentä ja 108 henkilöjäsentä).  
  

1.2. Toiminta ohjelmakaudella 2001 – 2006 
 
PoKo ry:n hallitus on hyväksynyt PATTERI -kehittämisohjelmaan vuosina 2001 - 2005 yhteensä 
83 kehittämishanketta. Lisäksi PoKon hallinnon järjestämiseksi on toteutettu kolme ns. 
hallintohanketta. Ohjelman mukaan PoKo ry:n hallitus on voinut puoltaa hankkeita kolmeen 
toimintalinjaan: 
 

1. Yritystoiminnan kehittäminen (puollettu 21 hanketta) 
2. Asuin- ja toimintaympäristön parantaminen (puollettu 48 hanketta) 
3. Paikallisen kulttuurin ja perinteen edistäminen (puollettu 14 hanketta) 

 
Kehittämisohjelmaan on sidottu varoja kaikkiaan 3,20 M€, josta EU- ja valtionrahaosuus yhteensä 
1,86 M€, kuntien 0,44 M€ ja yksityisten 0,90 M€. Rahoitussuhteina esitettynä vastaavat luvut ovat 
EU ja valtio yht. 58,1 %, kunnat 13,8 % ja yksityiset 28,1 %. 
 

rahoittajien osuudet
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EU ja valtio kunnat yksityinen

rahoittajien osuudet

 
Kaavio 1: PATTERI - kehittämisohjelman rahoitusjakauma vv. 2001 – 2006. 
 
Hankkeiden toteutus on painottunut yhteisöllisyyden edistämiseen, uusien yhteistyömuotojen 
synnyttämiseen, toimintaympäristön parantamiseen sekä paikallisten vahvuustekijöiden 
tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeiden myötä on vaikutettu alueen työllisyyteen, ihmisten 
viihtyvyyteen ja elämän laatuun. PATTERI -ohjelmaan valittiin teemoiksi ”maaseudulta 
kaupunkiin suuntautuvan muuttoliikkeen hidastaminen ja maaseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen 
vauhdittaminen” sekä ”maaseutualueiden asukkaiden elämän laadun parantaminen.” 
 
Hanketoimintaa ja sen tuloksellisuutta mitattiin alkuvuodesta 2006 valmistuneen ”hankkeiden 
vaikuttavuusselvityksen” avulla. Tämän ohjelman kääntöpuolella olevasta selvityksestä on selkeästi 
nähtävissä toiminnan tuloksellisuus jopa ns. ”kovilla arvoilla” mitattuna. Lisäksi toiminnasta 
kyetään hankekohtaisesti tunnistamaan lukuisia positiivisia vaikutuksia, jotka eivät ilmene 
virallisissa hankkeiden indikaattoreissa. PATTERI –ohjelman vv. 2001 – 2006 saavuttamat tulokset 
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julkaistiin keväällä 2006 ohjelman hankkeisiin kohdistuneen vaikutusselvityksen valmistuttua. 
Samassa yhteydessä julkaistiin myös PoKo ry:n toimintaa esittelevä DVD. 
 
Paitsi hankkeiden katalysoijana ja toteuttajien tukiorganisaationa on toimintaryhmä löytänyt 
paikkansa myös erilaisissa kehittämisverkostoissa niin kylä-, kunta-, seutukunta, maakunta- kuin 
valtakunnan tasollakin. Kokemus on osoittanut toimintaryhmätyön vahvuuden piilevän sen 
puolueettomuudessa ja riippumattomuudessa. Toimintaryhmän näkökulma eräänlaisena välittäjänä 
mahdollistaa mielikuvan asia- ei organisaatiolähtöisestä toimijasta. PoKo ry on tästä lähtökohdasta 
onnistunut käynnistämään erilaisia yhteistyö- ja toimintamuotoja, joissa sen oma rooli on alun 
jälkeen väistyvä. 
 
PoKo ry:n on työllistänyt ohjelmakauden aikana kaksi työntekijää; toiminnanjohtajan ja 
hankeneuvojan. Lisäksi yhdistyksen omissa kehittämishankkeissa on toiminut työntekijöitä 
tilapäisissä työsuhteissa. Yhdistyksen taloushallinto on organisoitu v. 2005 loppuun asti 
Pirkanmaan toimintaryhmien yhteisesti palkkaaman taloushallintohenkilön avulla. Tällä hetkellä 
taloushallinnossa tehdään yhteistyötä paljon hanketoiminnassa mukana olleen tilitoimiston kanssa.  

2. PoKo ry:n toimialue ohjelmakaudella 2007 – 2013 

2.1. Toimialueen kuvaus 
 
PoKo ry:n hallitus teki 20.10.2005 päätöksen, jossa sen toimialue kattaa tulevalla ohjelmakaudella 
Kurun, Mäntän, Ruoveden, Vilppulan ja Virtain alueen. Yhdistys kävi vuoden 2005 aikana 
neuvotteluja kahden naapuriyhdistyksen, Pomoottori ry:n ja Vesuri ry:n kanssa mahdollisista 
rajamuutoksista ja jopa yhdistymisestä. PoKo ry päätyi kuitenkin jatkamaan entisellä toimialueella 
sillä erotuksella, että Kuoreveden alue on tulevalla kaudella osa Vesuri ry:n toimialuetta. Muutos on 
luonnollinen, koska Kuoreveden kunta liittyi osaksi Jämsän kaupunkia vuoden 2001 alussa. 
 
Alue itsessään on koettu hyväksi ja toimivaksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus on viiden kunnan 
alueella vahvaa jo luonnollisiakin reittejä (= työssäkäyntialueet, harrastuspiirit, sukulaisuus- ja 
ystävyyssuhteet). Kehittämisohjelmaa varten käytyjen keskustelujen pohjalta oli helppoa vetää 
johtopäätös siitä, että PoKo jatkaa nykyisellä alueella. Alue koettiin sopivan kokoiseksi siten, että 
tämä on vielä toimintaryhmän hallittavissa ja ymmärrettävissä, toisaalta kuitenkin alue on riittävän 
suuri siihen, että erilaisuuden positiiviset vaikutukset näkyvät toiminnassa. Yhteistyötä on kuitenkin 
kehitettävä naapuritoimintaryhmien kanssa (Vesuri ja Pomoottori). Rajojen läheisyydessä olevat 
toimijat eivät saa joutua kärsimään siitä, että toimivat jommankumman alueella. Toimintaryhmien 
tehtävä on luoda pelisäännöt ja mahdollisuudet toimijoiden näkökulmaa ja etua ajatellen.  
 
Toimintaryhmä PoKo ry pitää ”ovet ja mielet” avoinna mahdollisiin muutoksiin. Mikäli 
kuntakentässä tulee tapahtumaan radikaaleja muutoksia, on syytä samalla myös tarkastella 
uudelleen toimintaryhmän maantieteellisiä rajoja. 
 
Myös kulunut kuuden vuoden mittainen toimintakausi on tärkeä voimavara. Naapurusten kesken on 
jo opittu ymmärtämään toistensa tarpeita. Samoin toimintaryhmä PoKo ry:n sisällä aletaan 
löytämään kuvaa alueesta yhtenä kokonaisuutena. Tämä kantapäänkin kautta hankittu kokemus 
realisoituu tulevan ohjelmakauden aikana seutua ja aluetta kehittävinä hankkeina ja muina 
toimintoina. 
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Koko PoKo ry:n toimialue kuuluu Pirkanmaan maakuntaan ja Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan. 
Kehittämisyhdistykseen kuuluvien kuntien lisäksi seutukunnan muodostavat Juupajoen kunta ja 
Oriveden kaupunki, jotka toimintaryhmätyössä ovat osa Pomoottori ry:n toimialuetta. 
 
Alue kokonaisuudessaan kuuluu Tampereen vaikutusalueeseen. PoKo-alueen kuntakeskuksista 
etäisyydet Tampereelle ovat: Kuru 54 km, Ruovesi 74 km, Vilppula 85 km, Mänttä 88 km ja Virrat 
106 km (lähde www.keltaisetsivut.fi). Vaikka alue suuntautuu vahvasti Tampereelle on etäisyys 
keskusseudulle kuitenkin sen verran suuri, että paikalliset palvelut ovat kuntakeskuksissa 
kehittyneet väestöpohjaan nähden tyydyttäviksi. Etäisyys mahdollistaa lähipalveluiden kehittämisen 
ja kehittymisen, mutta on rasite silloin, kun kilpaillaan Tampereen seudulla työllistyvien 
asuinpaikasta. 
 
PoKon toimialueella ei ole selkeää omaa keskusta. Alueella on kaksi kaupunkikeskusta (Virrat, 
Mänttä), joiden välinen etäisyys (64 km) on keskustojen koko ja palvelutarjonta huomioiden melko 
pitkä. Näin ollen alueen sisäinen palvelukysyntä hajautuukin näihin kahteen ”paikalliskeskukseen” 
sekä peruspalveluiden osalta muiden kuntien (Kuru, Ruovesi, Vilppula) sekä vahvimpien kylien 
keskuksiin. Toimialueelle leimallista on kuntakeskusten Pirkanmaan mittakaavassa verrattain pitkät 
etäisyydet toisiinsa. Alue sijaitsee osittain syrjässä valtakunnan päätieverkostosta, mutta kuitenkin 
maantieteellisesti elävien keskusseutujen Tampereen, Jyväskylän ja Seinäjoen muodostamassa 
”kasvukolmiossa.” 
 
Yhteiskuntarakenne PoKo-alueella on ”Suomi minikoossa.” Tiiviisti rakennettu ja voimakkaasti 
teollistunut kaupunkimainen rakenne valtakunnan tason kulttuuripalveluineen (Mänttä) muuttuu 
nopeasti maaseutumaiseksi kyläkeskusten ja haja-asutuksen leimaamaksi verkostoksi. Kuntien 
palvelukeskustojen ja Virtain kaupunkikeskuksen ”ihmisen kokoiset” palvelut kokoavat käyttäjänsä 
monipuolisuutta huokuvista kylistä keskeltä kauneinta suomalaista elävää maaseutua. Rauhaa 
rakastava löytää täältä, ruuhka-Suomen kupeesta, Etelä-Suomen kaksi valloittavaa erämaa-aluetta, 
Kurun Seitseminen ja Ruoveden Helvetinjärvi, sekä runsaasti rakentamatonta rantaa. PoKon 
toimialueen haasteellisuus ja suuri tulevaisuuden mahdollisuus rakentuu erilaisten hajautettujen 
yhteisöjen verkostotoimintaan alueella, joka tarjoaa asukkaille ja vierailleen ”mini-Suomen.” 
Etäisyydet ja erilaisuus on käännettävissä alueen poikkeukselliseksi vahvuudeksi avaamalla uusia 
yhteistyömuotoja ja –tapoja.     
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n toimialueen kuntien yhteinen vahvuustekijä on luonto ja 
sen suomat mahdollisuudet. Poikkeukselliseksi mahdollisuudeksi luonnon tekee alueen sijainti; 
Helsinki, Turku, Kuopio, Vaasa ja Oulu ovat kaikki inhimillisen etäisyyden päässä. Samoin myös 
suhteellisen lähellä sijaitsevien kasvukeskusten, Jyväskylän ja Tampereen, vetoapua on vielä 
realisoimatta alueella. Vaikka kyseessä on viisi heterogeenistä kuntaa, ovat alueen problematiikka 
ja mahdollisuudet hyvinkin saman tyyppisiä. Maaseutualue on koostunut muutamista 
kaupunkimaisista taajamista ja haja-asutusalueista.  
 
Läheisyyden ekonomiaksi kutsuttu ajattelumalli on kuntaviisikossa arkipäivää. Tällä termillä 
tarkoitetaan viittä käsitettä, jotka vaikuttavat ihmisen arkipäivän elämään; 1. Asioiminen on helppoa 
ja nopeaa – palvelut eivät ruuhkaisia. 2. Asuminen on edullista – edullinen hintataso. 3. Kaupallinen 
paine on vähäistä – trendikkyys ei tärkeää. 4. Päätöksenteko on nopeaa – vähän byrokratiaa. 5. 
Sosiaaliset verkostot – naapurit tunnetaan. 
 
Alueen potentiaalinen vahvuus on kansallisestikin hyvin merkittävä kulttuuri ja vahvat teolliset 
työnantajat, jotka ovat synnyttäneet kysyntää myös muullekin yrittäjyydelle. Pienyrittäjyys on 
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muuttanut muotoaan ennen kaikkea haja-asutusalueilla, perinteisestä maanviljelystä ollaan yhä 
enemmän siirrytty korvaavaan maaseutuyrittämiseen.  
 
Kehittämisyhdistyksen toiminnan lähteenä ovat alueen kunnat ja niiden toimintojen kehittäminen 
ihmislähtöiseksi. PoKon tehtävä on tuoda ihmiset entistä voimallisemmin mukaan kehittämään 
omaa kotiseutuaan paremmaksi paikaksi olla ja elää. Tämän vuoksi maaseudun 
kehittämisyhdistyksen suunnitelmat on linjattava ja on linjattu kuntien omia toiminta-ajatuksia 
tukeviksi. 
 

2.2. Kompassi kuntien apuna 
 

 
Ohjelmakaudella 2007 – 2013 on tapahtumassa monia suuriakin muutoksia, joista osa on sellaisia, 
ettei niitä vielä edes osata ajatella. Osa muutoksista tulee olemaan mahdollisuuksia, osa uhkakuvia.  
Mahdollisuudet voidaan hyödyntää vain jos hyödyntämiseen on riittävät valmiudet (= osaaminen, 
tahto ja verkosto). Uhkakuvat eivät muodostu ylivoimaisiksi esteiksi silloin, kun yhteinen halu 
asioiden hoitamiseksi vain löytyy (= osaaminen, tahto ja verkosto). 
 
Kehittämisyhdistyksen tehtävä on olla myös tukemassa ja kehittämässä selektiivisiä hankkeita, 
joiden kautta yhä uusia toimijoita saadaan kehitystyöhön mukaan. Selektiivisten hankkeiden lisäksi 
myös muissa hankkeissa on  pohdittava erilaisia vaikuttavuuksia lasten, nuorten, vanhusten, naisten, 
miesten, ja muiden - marginaalisiksi laskettavien - väestöryhmittymien näkökulmasta katsottuna.  
 
Yhteiskunnan kantilta ajatellen syrjäytymisvaarassa olevia palvelevien hankkeiden herättäminen on 
enemmän kuin tervetullutta. Kansantaloudellisesti merkittäviä ovat hankkeet, jotka suoranaisesti 
vaikuttavat asioiden taloudelliseen arvoon, innovatiiviseen yrittäjyyteen ja ihmisten fyysiseen ja 
psyykkiseen jaksamiseen.     
 
 
 (Lähteet seuraavissa; kuntien strategiat, www.”kunta”.fi) 
 
KURU 
 
Kurun kunnan tarkoituksena on kunnallisten palvelujen järjestäminen kunnanvaltuuston ja muiden 
luottamushenkilötoimielinten määräämien päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kunnan 
alueella tapahtuvan kehityksen ohjaaminen kuntalaisten parhaaksi. 
 
Kurun kunta haluaa edistää ja kehittää yritysten toimintamahdollisuuksia. Kunta tukee toimivia ja 
aloittavia yrityksiä palveluillaan ja yhteistyöverkostoillaan niin, että yritysten ja yrittäjien on 
mahdollista harjoittaa menestyksellisesti liiketoimintaansa.  
 
Vahvuustekijät: 
Pieni organisaatio on tarvittaessa joustava ja notkea. Kurussa on valtavat raaka-ainevarannot metsä- 
ja kiviteollisuudelle. Lisäksi vahvuus on laaja erämaa-alue, jossa on paljon käyttämätöntä 
potentiaalia.  Paikkakunnan vahvuus on kylissä, ja niiden varaan syntyvässä positiivisessa 
kierteessä. Kunnan identiteetin kehittäminen on käytännössä kulttuurin kehittämistä, jota 
vahvistavat isot tapahtumat. Loma-asuntomessut olivat merkittävä tapahtuma, jonka seurauksena 
paikkakunnan asumistarjonnan tunnettavuus lisääntyi valtakunnan tasolla ja toisaalta myöskin 
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kunnan sisällä syntyi hyvinkin selkeä visio siitä, kuinka asumista Kurussa tullaan kehittämään. 
Hyvät liikenneyhteydet ja Tampereen läheisyys ovat myös Kurun vahvuustekijöitä.  
 
 
MÄNTTÄ 
 
Teollisuus- ja taidekaupunki. Mäntän kaupungin strategian määrittelyllä pyritään luomaan yhteisiä 
toimintalinjoja, joilla pyritään paremmin vastaamaan muutoshaasteisiin. Tavoitteena on määritellä 
linjat, joilla kaupungin kehitys voidaan turvata ja siihen aktiivisesti vaikuttaa. Samalla vahvistetaan 
uskoa tulevaisuuteen. Passivoivan toiminnan sijasta painotetaan ihmisten aktivoitumisen merkitystä 
niin elinkeinoelämässä kuin koko yhteisössä. Tällöin on korostettava aiempaa enemmän ihmisten 
velvollisuuksia oikeuksien rinnalla. Kaupungin tulevaisuuteen vaikuttaa oleellisesti se, miten 
Mänttä onnistuu elinkeinotoiminnan kehittämisessä, tulosta tekevien yritysten syntymisessä ja 
laajentamisessa sekä uusien tuottavien työpaikkojen luomisessa. Tämä strategia painottaa vahvasti 
näitä näkökohtia. Kaupungin tehtävänä on aina asukkaiden perusturvasta huolehtiminen. Siihen on 
olemassa edellytykset, jos taloudellinen pohja on kunnossa. Mäntässä tarvitaan muutosta kasvun 
käynnistämiselle. Siinä on haastetta päätöksentekijöille sekä toteuttajille. 
 
Vahvuustekijät: 
Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan voimakkaasti kahden teeman ympärille: teollisuus- ja 
taidekaupunki. Vahvat teolliset työnantajat ovat olleet perusta, joka on luonut ympärilleen muutakin 
toimintaa. Kaupungin maantieteellisesti lyhyet etäisyydet mahdollistavat asioiden toteuttamisen 
mänttäläisinä tempauksina, eikä paikkakunta sinänsä ole jakautunut geologian takia erillisiin 
leireihin. Kaupungin rohkea hanke hakea Euroopan Kulttuuripääkaupungiksi 2011 kumpuaa 
paikkakunnan merkittävästä vahvuudesta, aktiivisista toimijoista. Vahva teollinen perinne ja 
yksityisten rahoittajien synnyttämä kulttuuriperintö ovat luoneet Mäntälle vahvan kontaktiverkoston 
niin kansainvälisesti kuin Suomen rajojen sisäpuolellakin.  
 
 
RUOVESI 
 
Ruoveden kunta haluaa tarjota asukkailleen hyvän paikan asua ja tehdä työtä. 
Tämä saavutetaan monipuolisella asuntokannalla, riittävällä määrällä erilaisia työmahdollisuuksia 
sekä monipuolisilla julkisilla ja yksityisillä palveluilla. 
 
Vahvuustekijät: 
Ruovesi on tällä hetkellä vetovoimainen asuinympäristö. Asuntoalueiden suunnittelussa on 
onnistuttu ja myös haja-asutusalueilla kunnallistekniikan valmius on huomattavasti maan 
keskiarvoa parempi. Upea vesistö ja sen ympärille rakennettavat aktiviteetit ovat sekä 
vahvuustekijä, että mahdollisuus. Paikkakunnan asukkaat näkevät myös kuntakeskuksen ja sen 
palvelut vahvuutena. Ruovesi on jo historiastaan tunnettu kulttuuripitäjä. Tästä identiteetin lähteestä 
on jo nyt kummunnut tapahtumia (mm. Noitakäräjät) ja kansalliselta historialtaan merkittäviä 
kohteita (esim. Kautunvuolle, Runebergin lähde, Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee jne.). 
 
 
VILPPULA, Walloittavien Wesien Warrella 
 
Vilppula on hyvän ostovoiman pientalovaltainen maaseutumainen kunta. Vilppula on kauneutensa 
ja palvelutasonsa sekä elinkeinoelämänsä puolesta oivallinen kunta asua, yrittää ja lomailla tai 
vaikkapa vain käydä. Sijainti Näsijärven vesistön yläjuoksulla antaa rajattomat mahdollisuudet 
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veneilyyn aina Tampereelle saakka. Liikenneolosuhteet ovat monipuoliset - Vilppulaan pääsee jopa 
rautateitse. Kunnalliset palvelut ovat keskimääräistä paremmat ja erityisesti panostetaan jatkossa 
asuntotuotantoon ja laadukkaiden rakennuspaikkojen markkinointiin. Työpaikoista noin 50 % on 
monipuolisen teollisuuden piirissä. Teollisuudessa päävetureina ovat puu- ja metalliteollisuus. 
 
Vahvuustekijät: 
Suuret ja nimekkäät työnantajat. Yleisesti ottaen yritteliäisyys. Menestystarinoita on nähtävissä 
myöskin ns. pienemmissä yksiköissä. Vilppula on paikkakunta, jossa työstetään puuta. 
Nykyhetkellä jalostusaste on matala, mutta tämä on kuitenkin nähtävä mahdollisuutena ja 
vahvuutena: potentiaali, joka voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikkakunnalla sijaitsee oma 
rautatieasema. Vilppulan vahvuudet perustuvat arjen helppouteen ja toimiviin sosiaalisiin 
verkostoihin. Läheisyyden Ekonomia on toimintaryhmien synnyttämä käsite, jonka 
jatkojalostamisessa on nähtävissä kehityspotentiaali. Läheisyys on tulevaisuuden arvo. 
 
 
VIRRAT 
 
Virrat on palveluja, luontoa, vapaa-aikaa, asumista ja elämistä. Vesi, jylhät kalliot ja upeat 
männikkökankaat hallitsevat virtolaista luontoa ja maisemaa. Virrat on kehittyvä, omaleimainen 
koulutus- ja maaseutukaupunki puhtaiden vesistöjen varrella. Virrat on tunnettu huvilakaupunki.  
Virrat tarjoaa monipuoliset palvelut. Korkeatasoinen koulutus vastaa ihmisen ja työelämän 
tarpeisiin. Asuminen on monimuotoista ja luonnonläheistä. Täällä nautitaan puhtaista vesistä, 
luonnosta ja monipuolisista matkailupalveluista. Virrat elää yrityksistä sekä elinkelpoisista maa- ja 
metsätiloista, jotka luovat hyvinvoinnin edellytykset. Virtolainen on osaava, itseensä luottava, 
yrittävä, uusin tilaisuuksiin tarttuva, hyvin koulutettu ja kehittämistahtoinen.  
 
Vahvuustekijät: 
Huvila- ja juhannuskaupunkiteemat, joihin koko paikkakunta on valjastettu mukaan. Ajatus tuhat 
kilometriä rantaviivaa ja erittäin vahva rannan läheinen asuminen ovat sisämaassa poikkeuksellisia 
mahdollisuuksia. Elinkeinoista muoviteollisuus eri toimintahaaroineen on uusi vahvuustekijä. 
Vuosituhannen alkupuolella kylät ja niissä tapahtuva kehittäminen ja kehittyminen on voimavara, 
jota on syytä tukea. Virroilla on myös paljon kulttuurinähtävyyttä, joka on saatava esiin. 
 

2.3. Toimialueen tunnuslukuja 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n toimialueella asui v. 2004 lopussa 28265 ihmistä = 
mahdollisuutta. Väestömäärän kehitys noudattelee kasvukeskuksen ulkopuolisille alueille tyypillistä 
laskevaa käyrää. Aikavälillä 1990 - 2004 väestön määrä on laskenut 4125 asukkaalla (12,7%). 
Muuttotappion vaikutusta palvelurakenteeseen vahvistaa väestön ikärakenteen voimakas 
muuttuminen.  
 
Kun vuonna 1990 ikäryhmän 15 - 39 v. osuus väestöstä oli 31,8 %, niin vuonna 2004 tuo osuus oli 
vain 24,4 %, eli 3402 asukasta. Saman aikajakson kuluessa yli 65-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 
lähes 900 hengellä. Kokonaisväestöstä yli 65-vuotiaita on 23,3 %, kun vuonna 1990 tuon ikärajan 
ylittäneiden osuus väestöstä oli 17,6 %. Alueelle on tämän vuosituhannen aikana syntynyt 
vuosittain vauvoja n. 230 (364 syntynyttä v. 1990). Ikäjakauman vinoutumista kuvaa alueen 
väestöllinen huoltosuhde 1,6, kun valtakunnan keskiarvo on 1,3.  Huoltosuhteella tarkoitetaan 
työikäisten suhdetta huollettaviin, eli alaikäisiin ja eläkeläisiin. 
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Kaavio 2: Asukkaiden ikärakenteen jakauma v. 2004 lopussa (Tilastokeskus) 
 
Tulevaisuuden ennuste alueen väestömäärän kehitykselle on edellisten vuosien kaltainen, eli 
väkimäärän laskun ennustetaan jatkuvan. Seuraavissa taulukoissa esitetään Tilastokeskuksen 
väestöennuste vuodelta 2005 asukasmäärinä esitettyinä ja suhteellisena väestömuutoksena 
kunnittain. 
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Kaavio 3: Väestömäärän kehitys vuosina 2004 - 2040. 
 

-30 %

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

Koko
maa

Kuru Mänttä Ruovesi Vilppula Virrat PoKo yht.

2010 2020 2040
 

Kaavio 4: Suhteellinen väestömäärän muutos verrattuna vuoteen 2005. 
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Asukastiheys alueella vaihtelee suuresti kunnittain tarkasteltuna. Ääripäitä edustavat suuripinta-
alainen Kurun kunta, jossa asukkaita neliökilometriä kohden on 4, kun Mäntän tiiviisti rakennetussa 
ja pinta-alaltaan pienessä kaupungissa neliökilometriä kohden asukkaita on keskimäärin 104. 
Valtakunnan tasolla mitattuna asukastiheys on 17 as/km2 ja PoKo-alueella kaikki kunnat yhdessä 
laskettuna 9 as/km2.  
 
Alue tarjoaa paljon vaihtoehtoja asumiseen joko tiiviissä taajamamiljöössä, monimuotoisissa 
kyläyhteisöissä tai harvaanasutussa luonnonrauhassa. Maisemaa hallitsee vesistöjen runsaus, 
kaikkiaan alueella on järviä 878 kappaletta ja järvien rantaviivaa 3227 km. Alueellisesti merkittävin 
vesistö on Näsijärvi, joka muodostaa vesiyhteydet Tampereen keskusseudulle. Kaikissa kunnissa 
Mänttää lukuun ottamatta sijaitsee merkittävä virkistyssatama. Lisäksi Vilppulassa sijaitsee 
Vilppulan Veneilijät ry:n hallussa oleva satama, joka luo puitteita huolto- ja korjaustoiminnalle. 
 
Elinkeinorakenne PoKo-alueella on teollisuus- ja alkutuotantovaltainen verrattuna koko maahan. 
Alueella on toisaalta valtakunnan tason teollisuuden suuryrityksiä, mutta myös laaja pienyritysten 
verkosto. Maatilatalouden rakennemuutos on asettanut mittavia paineita maaseudun 
pienyritystoiminnan monipuolistamiselle ja kehittämiselle. Pienyritysneuvontaan on panostettu 
viime vuosina merkittävästi hyvin tuloksin. 
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Kaavio 5: Elinkeinorakenne PoKo-alueella 
 
Elinkeinoelämän rakennemuutos alueella on koskettanut eniten suurteollisuutta ja alkutuotantoa. 
PoKo-alueelle on toisaalta syntynyt merkittävä määrä pk-yrittäjyyttä korvaamaan suurteollisuudessa 
ja alkutuotannossa menetettyjä työpaikkoja.  

 

3. Alueen kehittäjätahot ja PoKo ry:n asema kehittämisen kentässä 
 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry nähdään alueella yksikkönä, jonka on syytä säilyttää oma 
riippumattomuutensa. Yhteistyö on tulevan ohjelmakauden avainsana. PoKo ry:n toimintatapana 
tulee jatkossakin olemaan ns. verkostotoimintamalli, jossa yhdistyksen rooli on tuoda oma 
osaamisensa mukaan suurempaan toimintakokonaisuuteen. Yhdistyksen kiistaton vahvuus on asia- 
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ei organisaatiolähtöinen kehittämisote, mikä mahdollistaa eri tilanteiden kohtaamisen ilman 
ennakkoasenteita. 
 
Verkostotoimintamallin kehittämistä ohjaa osaltaan yhdistyksen omien resurssien rajallisuus 
itsenäisenä toimijana eri toiminnoissa. PoKo ry:n työ saa oikeutuksensa vain osana laajaa 
yhteistyötä, sen synnyttäjänä ja katalysoijana. 
 

3.1. Valtakunnalliset ja maakunnalliset toimijat 
 
 
PoKo ry on maaseudun kehittäjänä osa huomattavan laajaa ja osin sirpaleistakin kehittämisen 
kenttää. Paikallisena toimintaryhmänä (LAG= Local Action Group) PoKo ry toteuttaa Euroopan 
Unionin maaseutuohjelmaa, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Pirkanmaan 
maakunnan maaseutuohjelmaa.  
 
PoKo ry:n kehittämisohjelmaa koskevat rahoituspäätökset tekee Pirkanmaan TE-keskuksen 
maaseutuosasto. Toimintaryhmäperiaatteiden mukaan TE-keskus suorittaa PoKo ry:n hallituksen 
puoltamien hankkeiden laillisuusharkinnan sekä toimii viranomaispäätöksentekijänä niin hanke- 
kuin maksamiskäsittelyssä. TE-keskus edustaa toimintaryhmälle julkishallintoa ja toimii ns. 
lähiviranomaisena myös tiedonvälitystehtävässä.  
 
Toimintaryhmätyötä koskeva kansallinen lainsäädäntö valmistellaan Maa- ja Metsätalousministe-
riössä. Kansallisessa päätöksenteossa noudatetaan ja sovelletaan Euroopan Unionin maaseudun 
kehittämisestä antamia lakeja ja asetuksia. 
 
Toimintaryhmien koulutuksesta ja kansainvälisen verkostoitumisen edistämisestä on kuluvalla 
ohjelmakaudella vastannut Suomen Kylätoiminta ry (SYTY). Toimintaryhmien verkostoyksikkö 
valitaan ohjelmakausittain julkisen kilpailun perusteella. 
 
Toimintaryhmätyö on vallannut jalansijaa myös Pirkanmaan maakuntaliiton tekemässä suunnittelu- 
ja kehittämistyössä. Alueen toimintaryhmillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Pirkanmaan 
maakuntaohjelma- ja strategiatyössä. Esim. maakuntakaavan valmistelussa Pirkanmaan 
toimintaryhmien esittämillä näkemyksillä oli todellista vaikutusta lopputulokseen. Pirkanmaalla on 
syntynyt käytäntö, jossa eri organisaatioissa toimivat maaseudun kehittäjät tapaavat toisiaan 
muutaman kerran vuodessa. Näillä tapaamisilla on kyetty parantamaan myös toimintaryhmätyön 
tunnettuutta eri tahoilla. 
 
Maakuntatason yhteistyö on säännöllistä myös maakunnallisen kylien yhteenliittymän, Pirkan 
Kylien kanssa. Pirkan Kylät toimii maakunnallista kylätoimintaa kokoavana organisaationa ja 
kosketuspinta toimintaryhmätyöhön on vahva. Tampereelta käsin toimiva Pirkanmaaseutu ry tuottaa 
maaseutuun kohdistuvia tutkimus- ja kehittämispalveluja. Pirkanmaaseutu ry:n palkkalistoilla on 
toiminut Pirkanmaan kyläasiamies sekä mm. ihmiskeskeistä maankäytön ja ympäristön suunnittelua 
edistävä hanke. 
 
Toimintaryhmien välille on kehittynyt kuluvan ohjelmakauden aikana yhteistyötä. 
Valtakunnallisten koulutuspäivien aikana pidetään kokouksia, joissa mm. nimetään 
toimintaryhmien edustajia valtakunnallisiin toimielimiin. Pirkanmaan tasolla yhteistyön 
konkreettisia muotoja ovat olleet yhteistyössä julkaistava Kylä 200X-lehti sekä viiden 
pirkanmaalaisen ryhmän taloushallinnon hoidosta vastannut osa-aikainen yhteinen työntekijä. 
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                                          ”Verkostot ovat tietoisuuden levittäjiä”                                    
 
 

3.2. Seudulliset ja kunnalliset toimijat 
 
Ylä-Pirkanmaalla seudullisena kehittäjänä toimii kahdeksasta kuntajäsenestä koostuva Ylä-
Pirkanmaan seutuyhdistys ry. Toiminta-ajatuksensa mukaan seutuyhdistys edistää seutukunnan 
kaikenpuolisen kehityksen edellytyksiä yhteistyössä Ylä-Pirkanmaan kuntien, elinkeinoelämän, 
aluekehitysviranomaisten, oppilaitosten, paikallisten toimintaryhmien sekä muiden viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa (www.ylapirkanmaa.fi). Seutuyhdistyksen hallinto koostuu johtavista kunnallista 
viranhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Seutuyhdistys on koonnut ”Ylä-Pirkanmaan 
seutustrategian 2016”, jonka lähtökohtana on ollut seudullisen ajattelun kehittäminen. Ensimmäinen 
seutustrategia on hyväksytty v. 2001 ja sitä on tarkistettu v. 2004. Vuonna 2003 seutuyhdistyksen 
toimesta laadittiin Ylä-Pirkanmaan palvelustrategia, jonka tavoitteena oli että Ylä-Pirkanmaan 
kunnat saavat konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia esityksiä palveluiden parhaasta 
järjestämistavasta ilman kuntaraja-ajattelua siten, että vuoteen 2013 mennessä palveluiden 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ovat alhaisemmat ja palveluiden laatu väestön ikärakenne 
huomioiden vähintään säilyvä. Seutuyhdistys on PoKo-alueella merkittävä hanketoimija ja 
toimintaryhmätyön yhteistyötaho varsinkin alueen kuntien suuntaan. Kansalaistoimintaa korostava 
toimintaryhmätyö ja hallinnollisia organisaatioita ja toimintamalleja kehittävä seutuyhdistys 
täydentävät luontevalla tavalla toisiaan. Käytännön kosketuspintoja ovat yhteisiä intressejä omaavat 
kehittämishankkeet, yhteiset luottamushenkilöt, vierailut kokouksissa sekä toimintaryhmän edustus 
seutuyhdistyksen hankkeita käsittelevässä toimielimessä elinkeinotiimissä. Toimintaryhmän ja 
Seutuyhdistyksen toimihenkilöillä on jatkuva ja avoin vuoropuhelu.  
 
Yritystoiminnan tukipalvelut ovat PoKo-alueella varsin kattavia. Kuntien elinkeinopalvelut on 
alueella järjestetty siten, että Kurussa ja Ruovedellä palvelut tuottaa suoraan kunta. Kurun kunnassa 
elinkeinoasiat kuuluvat suoraan kunnanjohtajan toimenkuvaan, Ruoveden kunnassa on 
elinkeinoasiamies. Mäntän ja Vilppulan elinkeinopalvelut tuottaa kehitysyhtiö MW-Kehitys Oy ja 
Virtain elinkeinopalvelut Virtain Yrityspalvelu Oy. Alueella toimii kaksi TE-keskuksen 
palvelupistettä (Mänttä ja Virrat). Nämä toimipisteet auttavat yrittäjiä yrityksen perustamiseen, 
kehittämiseen ja yritysrahoitukseen liittyvissä asioissa sekä välittävät patentti- ja rekisterihallituksen 
palveluita. Työvoimahallinnon palveluita on saatavissa Mäntän ja Virtain työvoimatoimistoista ja 
Ruoveden ja Kurun toimipisteistä.  
 
Maaseutuyritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita tuotetaan paitsi kuntien maaseutusihteerien 
kautta myös Pro Agria Pirkanmaan Maaseutukeskuksen asiantuntijoiden kautta. Maataloustuottajain 
järjestön MTK:n paikallisyhdistykset toimivat Ruovedellä, Kurussa, Vilppulassa ja Virroilla.  
 
Maaseudun kehittämisessä PoKo-alueella koko metsäsektorilla on voimakas vaikutus. Alueella 
sijaitsee paitsi maailman suurin saha, myös runsaasti muuta puunjalostusteollisuutta. Metsätalous 
on PoKon toimialueella suuri alueellinen tulonmuodostaja ja metsätalouteen kohdistuvat muutokset 
ovat koko alueen kannalta suuria uhkia ja mahdollisuuksia. PoKo-alueella toimii Pohjois-Pirkan ja 
Virtain metsänhoitoyhdistykset sekä Metsäkeskuksen toimipisteet Ruovedellä ja Virroilla. 
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Alueella toimii useita toisen asteen oppilaitoksia. Pirkanmaan ammattikorkeakoululla (PirAmk) on 
alueella kaksi toimipistettä, Virroilla ja Mäntässä. Ruovedellä ja Virroilla sijaitsevat Pohjois-
Pirkanmaan koulutusinstituutin yksiköt. Kurun metsäoppilaitos on Tampereen ammattiopiston yksi 
toimipisteistä. Mäntässä toimii itsenäinen Mäntän seudun koulutuskeskus. Lukioita alueella toimii  
Mäntässä, Ruovedellä ja Virroilla. Kurun metsäoppilaitoksen metsälukiossa voi suorittaa 
samanaikaisesti metsätalouden perustutkinnon ja lukion oppimäärän. Opistot tuottavat 
sivistyspalveluita kaikkien kuntien alueella.  
 
 
 
 

Pirkanmaan Ammattikorkea-  
Pohjois-Pirkanmaan   koulu, Virrat 
Koulutusinstituutti,   
Virrat      
     Tampereen Ammattiopisto, 
     Kurun metsäoppilaitos, Kuru 
 
Pohjois-Pirkanmaan   PoKo ry  
Koulutusinstituutti,      Metsälukio, 
Ruovesi       Kuru 
       
      Lukiot 
Mäntän seudun                 Pirkanmaan Ammattikorkea- Mänttä, Ruovesi, 
koulutuskeskus,                 koulu, Mänttä                  Virrat 
Mänttä        
                    
Kaavio 6: Toimialueen oppilaitokset 
                   
Yksityinen sektori, järjestöt ja viralliset instanssit tuottavat hyvinkin erilaisiin tarpeisiin koulutus-, 
kurssi- ja kerhotoimintaa. Seura- ja järjestötoiminnassa PoKo-alueella on vahvoja, pitkät perinteet 
omaavia toimijoita sekä uusia, nykyaikaisia toimintoja toteuttavia yhdistyksiä ja yhteisöjä. 
 
Kehittämisen kentässä on useita toimijoita. Kuluneen ohjelmakauden aikana PoKo ry on luonut 
keskustelu- ja yhteistyötapoja kaikkien kappaleessa 3.2. mainittujen toimijoiden kanssa. Vaikka 
toimijoita on paljon, niin ”kehittämistyön pellolle kuokkijoita mahtuu.” 
  

3.3. Kylä- ja pienaluetoimijat 
 
PoKo-alueella toimi järjestäytyneitä kyläyhdistyksiä elokuussa 2006 yhteensä 24 kappaletta. 
Kuluvan ohjelmakauden aikana alueella on rekisteröitynyt yhdeksän uutta kyläyhdistystä. Kurussa 
kyläyhdistyksiä on kolme, Ruovedellä viisi, Vilppulassa neljä, Virroilla yksitoista ja 
kaupunkimaisesti rakentuneessa Mäntässä yksi. Rekisteröimättömien kylätoimikuntien tarkkaa 
lukumäärää on vaikea määrittää, mutta alueella on tunnistettavissa (yhteystieto olemassa) 11 vailla 
rekisteröintiä olevaa kylätoimikuntaa. 
 
Suurin osa alueen kyläyhdistyksistä kattaa yhden selkeän kyläkokonaisuuden. Toisaalta on 
olemassa selkeästi kahden kylän alueella toimivia yhdistyksiä (mm. Äijännevan-Rantakunnan 
kyläyhdistys) sekä useamman kylän yhteisiä toimijoita (mm. Etelä-Vilppulan Kylät ry, Muroleen 
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Kylät ry). Virroille on perustettu v. 2005 lopulla kylien yhteinen kehittämisyhdistys, jonka 
pääasiallinen tarkoitus on toimia kylien yhteistyöelimenä, kehittäjänä ja linkkinä kaupungin 
suuntaan. 
 
Aktiivista toimintaa kylille tuottavat monet muutkin järjestöt kuin varsinaiset kyläyhdistykset ja  
–toimikunnat. Aktiivisimmillaan nämä yhdistykset toimivat kyläyhdistysten tavoin alueensa 
yhteishengen kohottajina, tiedottajina ja kehittäjinä. Em. yhdistyksistä mainittakoon Ruoveden 
Pajulahden kylällä toimiva Pajusen Eräilijät ry.  Kaupunkien ja kuntien taajama-alueilla toimivia 
rekisteröityjä asukasyhdistyksiä ei toimialueella vielä ole. Alustavia keskusteluja perustamisesta on 
tosin käyty mm. Virroilla.  
 
Kotiseutuyhdistykset toimivat aktiivisesti alueen jokaisessa kunnassa oman kotikuntansa kulttuurin 
edistämiseksi. Kotiseutuyhdistyksistä Mänttä-Seura ry on nostanut viimeisen vuoden aikana 
merkittävästi profiiliaan ja ottanut ison roolin myös kotikaupunkinsa kehittäjänä.  
 
PoKo ry:n toimialueen seura- ja järjestötoiminta on aktiivista. Tällä sektorilla tehdään yksittäisen  
ihmisen kannalta merkittävää viihtymistä ja aktiviteetteja lisäävää toimintaa. Aktiivisten 
kansalaisten pyörittämä vapaaehtoistoiminta on monen tapahtuman ja alueen kulttuurin kivijalka.  
 

3.4. PoKo ry:n suhde muihin toimijoihin 
 
Kuluneella ohjelmakaudella PoKo ry:n asema kehittämisen kentässä on hahmottunut. 
Verkostotoimintamallin mukaan PoKo ry on eri toiminnoissa osa kokonaisuutta. PoKo ry:n 
tehtävänkuvia ovat asiantuntijuus, aktivointi, välittäjätoiminta, kumppanuus, pilotointi, neuvonta ja 
tiedotus. 
 
Ohjelmakaudella 2007 - 2013 tavoitteena on sellainen selkeä toimintaruutu, jonka alueen ihmiset ja 
muut potentiaaliset yhteisöyhteistyökumppanit pystyvät helposti tunnistamaan. Yhteistyötahojen ja 
viitekehyksen näkökulmasta katsottuna maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n keskeinen 
toiminta-alue on viihtymisen ja asumisympäristön edistäminen. Asumisympäristö on nähtävä 
laajana kokonaisuutena; asuminen on maaseudun tärkein elinkeino. Kehittämistoimet tehdään 
yhteistyössä muiden toimijoiden omia kehitysstrategioita tukevilla metodeilla. PoKo ry:n keskeinen 
rooli on toimia yhteistyön ”esitaistelijana” ja sillanrakentajana. Yhdistyksen omasta historiasta 
kumpuava osaaminen ja näkökulma realisoidaan tulevalla ohjelmakaudella sellaisissa 
toimenpiteissä, joita muut toimijatahot eivät jostain syystä voi olla toteuttamassa. Yhdistyksen 
toiminta-ajan myötä kasvanut tunnettuus ja sen lisääminen tulevalla ohjelmakaudella uusin 
toimenpitein mahdollistaa sen, että yhteistyötahot ottavat PoKon tasaveroiseksi ja avoimeksi 
kumppaniksi. Tärkein voimavaroista on toimijoiden välillä avoimena liikkuva tieto; ymmärrys siitä, 
että erilaiset tahot työskentelevät saman yhteisen päämäärän – maaseudun kehittämisen – hyväksi.          
 
Maailman muutos on sekä yksilöille että yhteisöille uhka ja samalla mahdollisuus. Maaseudun 
kehittämisyhdistyksen tavoite on omalta osaltaan toimia siinä työssä, joka tekee muutoksesta 
mahdollisuuden. Ihmisten muutoksensietotoleranssi kasvaa oikein suunnatuilla ja kohdennetuilla 
toimenpiteillä, joita PoKo on tuottamassa. Kuntatasolla on nähty jo se kylmä tosiasia, että 
automaattinen kehitys on negatiivista. Ohjelmakausi 2007 - 2013 on määritetyn ajanjakson lisäksi 
nähtävä huomattavasti pitempänä aikajaksona. Tällä hetkellä alueella kamppaillaan voimakkaan 
työttömyyskurimuksen kourissa, mutta jo nyt näköpiirissä on kulmakunnan voimakkaan teollisen 
kivijalan suurin uhka - työvoimapula. Toinen viihtymiseen liittyvä rakennemuutos on ikärakenteen 
muutos, joka tuo omat haasteensa. Palveluiden, etenkin hoivapalveluiden kehitystyön pilotti-
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hankkeet ovat selvä nähtävissä oleva tarve. Toisaalta työelämästä eläkkeelle siirtyy yhä edelleen 
virkeämpiä ja yhteiskunnallisesti aktiivisesti suuntautuneita ihmisiä, joiden aktiviteettien 
kehittäminen on suuri haaste. Perustaltaan kyseessä on kuitenkin henkilöitä, jotka ovat jo asettuneet 
seudulle asumaan ja useimmiten taloudellinen riippumattomuus on myös arkipäivää. Kuvatun 
kaltaiset henkilöt ovat toiminnan suuri voimavara ja mahdollisuus. 
 

4. Kehittämisyhdistyksen organisointi 
 

4.1. Hallitustyön periaatteet 
 
Vuosikokous valitsee hallitukseen kymmenen varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan 
puheenjohtajaksi sekä kaksi varajäsentä. Hallituspaikat täytetään kolmikantaperiaatteen mukaan; 
julkisen sektorin edustus, yhdistyksen päättävissä asemissa olevien edustus ja riippumattomat 
maaseudun asukkaat. Hallituksen muodostamisessa noudatetaan alueellista tasapainoa, eli alueen 
jokaisesta kunnasta valitaan vähintään kaksi edustajaa hallitukseen. Hallituksen muodostamisessa 
painotetaan hallituksen moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia taustoja. Tasa-
arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet ovat aidosti 
auki jokaisessa vuosikokouksessa. Vuosittain vaihtuvuus on luontaisesti ollut kahdesta kolmeen 
henkilöä, mitä on pidettävä varsin sopivana uudistumisena. 
 
Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Käytännössä hallitus kokoontuu 
pääsääntöisesti kuukausittain. Hallituksen, jäsenistön ja muiden asiantuntijoiden kesken voidaan 
muodostaa tarvittaessa työryhmiä, jotka valmistelevat yhdessä toimihenkilöiden kanssa asioita. 
Tällainen asia voi olla esim. toimintaryhmän alueessa tapahtuva muutos, samoin kuin 
yhteistyöelimet (esim. yritysmaailman, naapuritoimintaryhmien, sekä kansainvälisten 
toimintaryhmien kanssa). Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä mahdollisuuksiensa mukaan 
sekä osallistuu tärkeimpiin neuvotteluihin ja sidosryhmätyöhön. Puheenjohtajalle maksetaan 
tehtävien hoidosta vuosikokouksen määrittämä kuukausikorvaus. 
 

4.2. Toimihenkilöt 
 
Kahden työntekijän vahvuinen henkilöstö on toiminnan perusedellytys. Käytännössä nykyisen 
kaltainen toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja -malli. Naapuritoimintaryhmien (Vesuri ja Pomoottori) 
kanssa pyritään solmimaan yhteistyösopimuksia tukipalveluista esim. loma- ja sairasloma-aikojen 
hoidosta. Alueen muiden toimijoiden, esim. Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen, oppilaitosten tai 
kehittämishankkeiden tms. kanssa voidaan solmia eriasteisia yhteistyösopimuksia. Kirjanpito- ja 
tilitoimistopalvelut hankitaan nykyiseltä palveluntuottajalta (Toimivakka-yhtiöt), mikäli 
muutokseen ei ilmene tarvetta. PoKo ry voi toteuttaa myös omia kehittämishankkeita, joihin 
voidaan palkata työntekijöitä.  
 
Toimihenkilöille on määritetty erilliset toimenkuvat, joissa huomioidaan toimia hoitavien 
henkilöiden osaamisalueet ja vahvuudet. Työtehtävien hoidossa on panostettu ns. työpariajatteluun, 
jossa selkeitä rajoja useiden tehtävien välille ei ole asetettu. Pääasiallinen talous- ja 
raportointivastuu on toiminnanjohtajalla. Tiedotus- ja kokousjärjestelyvastuu kuuluvat 
hankeneuvojan toimenkuvaan. Hankeneuvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä tekevät molemmat 
työntekijät. Työntekijöillä on kiinteä yhteistyö TE-keskusten seudullisten palvelupisteiden kanssa, 
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elinkeinoyhtiöiden sekä oppilaitosten avainhenkilöiden kanssa. Toimihenkilöiden työpaikka 
sijaitsee yhdistyksen vuokratiloissa toimivassa toimistossa osoitteessa Kauppakatu 23, 35800 
Mänttä.   
 
 

4.3. Jäsenet 
 
Jäsenistö koostuu tällä hetkellä henkilö- ja yhteisöjäsenistä. Alueen kunnat ovat liittyneet PoKo ry:n 
yhteisöjäseniksi heti yhdistyksen perustamisen jälkeen. PoKo ry pitää jatkuvasti ajan tasalla olevaa 
jäsenluetteloa ja toimittaa vuosittain jäsenkirjeitä. Jäseneksi pitää hakea kirjallisesti ja uudet jäsenet 
hyväksytään hallituksen kokouksissa. Vuosittainen jäsenmaksu päätetään yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti vuosikokouksessa.  
 
Jäsenistö vaikuttaa pääsääntöisesti vuosikokousten ja henkilökohtaisen keskusteluiden kautta. 
Hankkeiden ohjausryhmiin nimitetään aina PoKo ry:n edustaja, joka tulevalla ohjelmakaudella voi 
olla muukin kuin hallituksen jäsen tai toimihenkilö. Ohjausryhmän jäsenen tehtävä on toimia 
linkkinä PoKon ja hankkeen toteuttajatahon kesken. Ohjelmakauden aikana kehitetään mekanismia 
siten, että ohjausryhmän jäsen etsitään hankkeelle jo ennen varsinaista hankekäsittelyä. Tavoite on, 
että tämä mekanismi on käytössä viimeistään v. 2010. 
 
Jäsenistöä aktivoidaan antamalla ”PoKo-kasvatusta”, jolla kehitetään jäsenten valmiuksia toimia 
ohjausryhmän jäsenenä sekä informaation levittäjänä lähinnä omassa elinympäristössään. 
 

4.4. Yhdistyksen sisäinen kehittämistyö 
 
 

Nykyinen hankkeisiin perustuva maaseudun kehitystyö on tärkeää ja sillä on erittäin suuri arvo 
myös tulevaisuudessa. Maaseudun kehittämisyhdistyksen on kuitenkin vastattava ajan vaatimuksiin 
ja kehitettävä toimintaansa myös sisäisesti. 
 
PoKo ry:n tavoite on kasvaa alueen positiiviseksi vaikuttajaksi ja yhdeksi kehityksen 
katalysaattoriksi. Yhdistyksen toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden tieto ja osaaminen 
muokataan tuotteeksi. Yhdistyksen tehtävänä tulee olla oman osaamisen ”kaupittelu” ja samalla 
myös esim. yritysrahoituksen saaminen osaksi PoKo ry:n omarahoitusosuuksia. Yhdistyksen ja sen 
toimintojen kehittäminen maaseudun kehittämistyön osaamispalvelukeskukseksi on keskeinen osa 
yhdistyksen kehittämistyötä ja samalla yhdistyksen tulevaisuutta. 
 
PoKo ry panostaa ihmisläheiseen tiedotustapaan. Eri puolella aluetta sijaitseva 
avainhenkilöverkosto on tiedotuksen keskeisin voimavara. Palvelupäiviä järjestetään toimialueen 
kunnissa vähintään kaksi kertaa vuodessa per kunta. Hankkeista raportoidaan yhteistyötahoille 
säännöllisesti. Keskeiset tiedotuskanavat ovat alueen kunnat sekä paikallislehdet. Ohjelmakaudella 
kehitetään yhdistyksen sisäinen intranet-palvelu sekä uudistetaan internet-kotisivut. Kuntapäättäjille 
järjestetään vuosittainen info esim. kunnan/kaupunginhallituksen tai –valtuuston kokoontuessa. 
Hankkeilta edellytetään EU-lainsäädännön tiedotusvelvoitteen tarkoituksenmukaista noudattamista.  
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4.5. Kansainvälinen toiminta 
 

 
Toimintabudjettiin huomioidaan koko ohjelmakaudella kansainvälisen toiminnan mahdollisuus ja 
tavoite. Kansainvälinen toiminta nimetään kehittämisohjelmaan omaksi toimintalinjakseen. 
Käytännössä kansainvälisyys voi toteutua läpäisyperiaatteella toteuttaen Kompassi-ohjelman 
muissa toimintalinjoissa määritettyjä tavoitteita. Kansainvälinen toiminta jaetaan kahteen 
pääluokkaan: 
 

A. Euroopan unionin alueella tapahtuva toiminta 
B. EU-alueen ulkopuoliset yhteistyökumppanit 
 

A-kohta eli EU:n alueella tapahtuva kansainvälinen toiminta toteutetaan siten, että heti 
toimintakauden alussa etsitään kaksi (2) yhteistyökumppanitoimintaryhmää. Toinen ryhmä on ns. 
vanhoista EU-maista ja toinen uusista EU-maista. Tämä voisi olla esim. siten, että uusien maiden 
edustus etsitään Itä-Euroopasta tai Baltian alueelta. Vanhojen maiden yhteistyöryhmä pyritään 
löytämään Keski- tai Länsi-Euroopan alueelta. Mahdollisesti ketjua jatketaan vielä siten, että 
jäsenyysneuvottelun mahdollisesti avaavista valtioista etsitään ketjuun uusi yhteistyökumppani. 
 
Toiminnan tarkoituksena on edistää eurooppalaisen kulttuurivaihdon kehittymistä ja samalla luoda 
uusia kauppasuhteita. Tähän toimintaan pyritään saamaan yrityselämä alusta saakka mukaan, jolloin 
voidaan pyrkiä löytämään yhteistyö heti esim. jonkun jalosteketjun kautta. Toisaalta myös 
matkailuyhteenliittymiä voidaan luoda toimintaryhmätyön kautta. Toimintaryhmien sisällä 
kulttuurivaihto on aktiivista vuorovaikutusta siten, että nykypäivän maailmassa helposti avoinna 
pidettävien keskusteluyhteyksien kautta ideat ja ajatukset liikkuvat ryhmien välillä. Hankkeiden 
suora kopiointi sinänsä on usein toimimatonta, mutta sovellettuina ideat saattavat olla helpostikin 
käyttöönotettavissa. 
  
Kontaktin avulla luodaan myös se kaikkein tärkein, eli henkinen eurooppalainen yhteys. Kaksi 
täysin toisistaan poikkeavaa kulttuuriperimää on koko unionin valtti ja vahvuus. Kehittämisyhdistys 
PoKo ry on tässä työssä eturintamassa. Konkreettisena tavoitteena voisi olla esim. v. 2011 
julkaistava yhteinen teos, jossa kolme erilaisen historian omaavaa maaseutualuetta esittää 
kavalkadityyppisesti oman identiteettinsä rakennusaineet. 
 
B-kohdan EU:n ulkopuoliset kansainväliset kontaktit pyritään myös luomaan. Olemassa olevat 
yhteydet ovat sellaisia, joita pyritään voimakkaasti kehittämään ja samalla tukemaan peruskuntien 
luomia kontaktiverkkoja. Kuluneella ohjelmakaudella PoKo ry:n kautta toteutettiin jo monipuolista 
yhteistyötä käynnistäneitä kehittämishankkeita, joissa yhteistyökumppanit olivat Japanista. 
Rajanaapurimme Norja ja Venäjä ovat myös potentiaalisia yhteistyökohteita, kyse on lähinnä 
oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämisestä. 
 
Visiossa 2013+ nämä kaksi hanketta yhdistetään. Tällä tavalla syntyy läpi koko maailman kulkevia 
yhteistyöverkostoja, joissa toistensa ongelmia ymmärtävät tahot voivat miettiä yhteisiä ratkaisuja. 
Samalla tavalla tarvitaan myös maailmanlaajuisia organisaatioita huomattavasti valtioitakin ja isoja 
kaupallisia yhteenliittymiä pienemmissäkin ympyröissä. Tällä tavalla pystytään taistelemaan 
yhteisesti koko maapallon kannalta keskeisiä uhkakuvia – esim. nälänhätää, köyhyyttä, epidemioita, 
luonnonkatastrofeja, terroria jne. – vastaan. Toimintaryhmä PoKo ry ei tule kaikkia näitä asioita 
ratkaisemaan, mutta omalta pieneltä osaltaan se voi olla mukana – jopa eturintamassa – 
kehittämässä Euroopan Unionin kansalaistasolla tapahtuvia toimintoja EU:n alueella ja 
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maalimanlaajuisesti. Kansainväliseen yhteistoimintaan keskeinen työkalu ja apuväline on 
paikallistason koulut ja koulutustoimijat. 
 
   

5. Kehittämisohjelma vv. 2007 – 2013 
 

5.1. Ohjelmaprosessi ja strategiset valinnat 
 
Avainkysymys:  ”Tarvelähtöinen prosessi vai prosessilähtöinen tarve?” 
 
Ihmiset haluavat asua maaseudulla. Tämä on toiminnan keskeinen ajatus. Kehittämisyhdistyksen 
tehtävä on omilla toimillaan ja hankkeilla olla mahdollistamassa sitä, että alueella on elinvoimaa ja 
vetovoimaa. Asuminen maaseudulla, PoKon toimialueella, on mahdollisuus. Suurten ikäluokkien 
eläköityminen lisää maallemuuttopotentiaalia merkittävästi lähivuosina. Erityisiä kohderyhmiä ovat 
alueelta muualle muuttaneet sekä kesäasuntojensa muuttamista vakituisiksi asunnoiksi 
suunnittelevat. Toimintaryhmä PoKo ry:ssä on sisäistettävä se ajatus, että pienet asiat ovat ihmiselle 
tärkeitä. 
 
Riippumattomuuden ansiosta PoKo on myös keskeinen sillanrakentaja. Tällä hetkellä alueen 
kuntien välinen keskusteluyhteys on historiallisen hyvä. Tämä on voimavara, jonka varaan on 
tulevaa ohjelmaa rakennettava. Myös eri tahon toimijoiden keskusteluyhteys on parantunut sekä 
vertikaalisesti että horisontaalisesti. Osaltaan tätä työtä kehittämisyhdistys on tehnyt ja tätä työtä 
kehittämisyhdistys tekee. Ns. sekundäärit funktiot ovat hankkeissa usein yhtä tärkeitä kuin 
varsinainen toiminnan ydinkin, mikäli asiaa katsotaan aluekehityksen näkökulmasta. Tämä periaate 
ja arvo on nähtävä, ja näyttävä, kehittämisyhdistyksen omassa toiminnassa. Selkokielellä tämä 
tarkoittaa sitä, että samantyyppisellä toimenpiteellä voi olla täysin erilainen painoarvo kahdesta 
toisestaan poikkeavassa yhteisössä. Tämän vuoksi toimintaryhmässä on oikeutettua ja perusteltua 
suhtautua toimenpiteisiin aina tapauskohtaisesti. Vaakakupin paino syntyy toimenpiteen 
kokonaisuuden arvottamisesta kohteena olevassa yhteisössä tai toimintaympäristössä. 
   
”Sateenkaarihankkeet” tulevat ohjelmakauden instrumentiksi. Toimintaryhmä ohjaa sopivaksi 
katsomiaan toimijoita mukaan yhteiseen hankkeeseen, joka hoitaa käytännön hankehallinnon. Tämä 
voidaan tehdä esim. kunnan sisällä, eri toimijoiden kesken useamman kunnan sisällä, tai 
yhteishankkeena naapuritoimintaryhmien alueella olevien toimijoiden kanssa. Mahdolliset 
yhteistyöhankkeet naapuritoimintaryhmien ja muiden toimijoiden kanssa tulee kuitenkin aina tehdä 
siten, että ”vetovastuu” (hallinnointi ja koordinaatio) määritellään aina selkeästi jonkun osapuolen 
hoidettavaksi. Jaon ei aina tarvitse olla perinteinen 50:50, vaan määrittävänä tekijänä on toiminnan 
painopiste, sen resursointitarve ja suhteellinen hyöty/osapuoli. Myös mahdollisesti 50:50 
taloudellisella periaatteella tehtävä hanke määritellään selkeästi yhden osapuolen hallittavaksi. 
 
Yritysinstrumenttia käyttäessä toimihenkilöt hankkivat aina lausunnon myös alueen elinkeinoasioita 
hoitavalta taholta tai TE-keskuksen yritysneuvojilta (palvelupisteet). Menettelystä on laadittu 
osapuolten välinen sopimus kesällä 2006. Tuettavassa yritystoiminnassa keskitytään lähinnä 
yhteisölliseen ”matalan kynnyksen” yritystoimintaan; näitä ovat esim. hoivapalvelut, uudistettavat 
palvelutuotantomekanismit, sosiaaliset yritykset jne. Toisaalta myös potentiaalisiin innovatiivisiin 
yrityksiin voidaan lähteä mukaan. Pääsääntöisesti yrityshankeaihiot ohjataan TE-keskuksen 
seudullisiin palvelupisteisiin. 
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Yrityksen käynnistyksen suunnittelussa on nähtävä heti alusta lähtien selkeä jatkumo, joka johtaa 
markkinoilla aidosti toimivan yrityksen syntyyn. Yritystuen palvelumuotona on myös 
yhteistyökumppaneiden etsimisessä auttaminen. Tällä tarkoitetaan esim. toimitilojen etsimisessä 
auttamista, paperiviidakon läpi opastamista, mahdollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 
löytämistä jne. Varsinaisia kone- ja laiteinvestointeja PoKo ei tue muuten kuin erittäin perustellussa 
tapauksessa (esim. sosiaalisessa yrityksessä työn tekemiseen tarvitaan mahdollisesti jotain 
välttämätöntä apuvälinettä tms.). 
 
PoKon on katsottava myös menneisyyteen voimavarana. Ennen uuden ohjelmakauden alkua, 
keväällä 2006, on käyty edellisen kauden hankkeet, samoin kuin osa myös muiden aluetoimijoiden 
päättyneistä hankkeista läpi ja arvioitu yritystoiminnan tai muun palvelutoiminnan käynnistämisen 
tulevaisuuden tarpeita. Toteutuneissa hankkeissa on todettu olleen mukana usein henkilöitä, jotka 
ovat asuneet alueella vasta vähän aikaa. Usein alueelle on muutettu jommankumman aikuisen työn 
takia. Puoliso työllistää tulevaisuudessa itsensä usein omatoimisesti, mikä luo tarvetta synnyttää 
”matalan kynnyksen” yritysaihioita. Kyläsuunnitelmien ja –hankkeiden kautta syntyneiden 
aktiviteettien katalysaattorina toimiminen on yksi keskeinen tehtävä. 
 
Kompassi-kehittämisohjelman ensimmäinen versio laadittiin syksyn 2005 aikana kuluvan 
ohjelmakauden kokemukset hyödyntäen ja se lähetettiin Maa- ja Metsätalousministeriöön 
joulukuussa 2005. Käytännön ohjelmatyö pohjautui vv. 2001 - 2006 toteutettujen 
kehittämishankkeiden muodostamaan näkemykseen alueellemme soveltuvasta tavasta toteuttaa 
toimintaryhmätyötä. Kentän kokemuksia on aiemmin kerätty koko ohjelmakauden aikana hankkeita 
toteuttaneilta yhteisöiltä. PoKo ry on toteuttanut laajan alueensa kartoitustyön hankkeessa 
”Maaseudun yhteisöllisen toiminnan vaikutukset talteen ja esille.”  
 
Ohjelma on tehty aluelähtöisenä prosessina. Tämä on taattu sillä, että keväällä 2006 ohjelman 
ensimmäisen version kanssa on käyty henkilökohtaisilla haastattelukierroksilla alueen eri 
vaikuttajapiireissä ja kansalaisryhmissä. Ohjelma on tehty julkiseksi, ja sitä on muokattu saadun 
palautteen perusteella. Suurena vaarana alueella on nähty se, että ohjelma kirjautuisi liiaksi 
ministeriön ja/tai TE-keskuksen ”näköiseksi/lähtöiseksi”. Prosessimuotoiseksi tarkoitettu ohjelman 
kirjoitustapa takaa sen, että pääpaino on tarvelähtöisellä ajattelulla. 
 
Ensimmäisen version jättämisen jälkeen, v. 2006 alkupuolella versio julkaistiin sähköisesti 
internetissä sekä toimitettiin kommentteja varten hanketoimijoille ja muille yhteistyötahoille. 
Ohjelmaluonnos esiteltiin jokaisen kunnan luottamuselimissä huhti-toukokuussa. Alueen neljän 
paikallislehden toimituksissa käytiin pitämässä esittely- ja tiedotustilaisuudet, mikä syvensi 
entisestään PoKo ry:n ja paikallislehtien välistä yhteistyötä. Paikallislehdet uutisoivat 
ohjelmaprosessista kiitettävästi, mikä lisäsi toimijoiden omaehtoisia yhteydenottoja. Tämä 
menettelytapa osoittautui PoKo-alueella toimivaksi ihmisten osallistajaksi. Ohjelma on linjattu Ylä-
Pirkanmaan seutuyhdistyksen ja PoKon välisen yhteispalaverin kautta täydentämään muuta 
seudullista kehittämistä. Alueen elinkeinopuolen toimijoille ohjelma on esitelty yhteisesti 
seminaarissa Keuruulla kesäkuussa. Kansalaiskommenttien saamisessa hallituksen jäsenet tekivät 
arvokasta työtä käyttäen omia yhteyksiään. Tämän prosessin seurauksena lopullinen versio 
Kompassi-kehittämisohjelmasta valmistui elokuussa 2006. Käytännön kirjoitustyöstä ovat 
vastanneet Jari Ahvenjärvi (hallituksen jäsen, projektityöntekijänä) sekä yhdistyksen toimihenkilöt, 
toiminnanjohtaja Juha Kolhinen ja hankeneuvoja Kaisa Penttilä. 
  
Kompassi-kehittämisohjelma luo välineitä vastata yksilöiden ja yhteisöjen muuttuvaan 
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset tuovat haasteita ja 
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mahdollisuuksia, joita tällä hetkellä emme osaa välttämättä edes kuvitella. Kompassi-ohjelman 
tavoite on tunnistaa muuttuvan tilanteen tarjoamat mahdollisuudet sekä uhat ja muodostaa niistä 
kehittämisen katalysaattori. Kompassin tehtävänä on toimia suunnan näyttäjänä alueen maaseudun 
kehittämiseksi, elinolojen parantamiseksi ja yleisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi.    
 
PoKo ry:n kehittämistyön subjekti on ONNELLINEN IHMINEN. Kehittämisen lähtökohta on 
yhteisössä asuva ihminen ja hänen hyvinvoinnin edellytykset. 
 
  

 
ONNELLINEN 

IHMINEN 
 
 
 
 
 

ELINVOIMAINEN 
MAASEUTU 

 
Kuru, Mänttä, Ruovesi, Vilppula, Virrat 

 
 
 
 

PoKo: KOMPASSI 
 
 

 
 
 
                 PAIKALLISTALOUS               VIIHTYMINEN 
    
 
 
               Paikallistalouden                                                  
                vahvistaminen                       Asumisen 
                      kehittäminen 
 
             Elinkeinotoiminta 
      

Palveluiden uudelleen 
organisointi 

 
 Paikallisyhteisöjen  

yhteistoiminta 
 

Kulttuuritoiminta 
    

Kansainvälinen toiminta 
 

Kaavio 7: Onnellinen ihminen 
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5.2. Toimintalinjat 
 
Toiminnan profilointi keskittyy yhä selkeämmin paikallistalouden vahvistamiseen sekä 
”viihtyvyyspolitiikkaan.” Kaaviokuva ”onnellinen ihminen” s. 25 kuvaa PoKo ry:n 
kehittämisohjelman toimintalinjoja ja niistä syntyvää integroitua kokonaisuutta. Toimintalinjojen 
alustava rahoitusvaraus jaettavasta hankekehyksestä toimintalinjan otsikon perässä (%). Yksittäinen 
toimenpide voi sisältyä useampaankin toimintalinjaan. 
 
Kompassi-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden on sovelluttava tässä kappaleessa mainittuihin 
toimintalinjoihin. Kansainväliset hankkeet arvioidaan läpäisyperiaatteella peilaten niitä 
toimintalinjoissa 1 – 5 määritettyihin kriteereihin. Hankkeiden haku PoKo ry:stä on jatkuvaa. 
Maaseuturahoitukseen kelpaamattomat hankeaihiot pyritään karsimaan toimihenkilöiden toimesta 
ennen kokouskäsittelyä. Näiden mahdolliset muut rahoituskanavat selvitetään hakijalle ja 
myötävaikutetaan asioiden etenemistä parhaalla mahdollisella tavalla. PoKo ry:n hallituksen 
käsittelyyn viedään hankehakemukset, jotka ovat periaatteessa mahdollisia toteutettavaksi 
maaseutuohjelman ja Kompassi-ohjelman kriteerein. Hankeaihion soveltuvuudesta rahoitettavaksi 
käydään tarvittaessa neuvottelua TE-keskuksen hankekäsittelijöiden kanssa jo etukäteen. 
Seuraavaan kokoukseen aiotut hankkeet on toimitettava PoKo ry:een vähintään viikkoa ennen 
kokouspäivää.  
 
Kokouskäsittelyssä hankkeet esittelee toiminnanjohtaja. Hakemuksista arvioidaan soveltuvuus 
Kompassi-kehittämisohjelmaan, hakemuksen realistisuus, soveltuvuus ao. hakijan toteutettavaksi, 
hankkeen potentiaaliset vaikutukset sekä olennaiset riskit. On tärkeää, että hankkeet arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti peilaten hanketta sen toimintaympäristöön. Tärkeintä ei ole toimenpiteet vaan 
niiden vaikutusten arviointi.  
 
PoKo-hankkeiden yhteisenä nimittäjänä on yhteisöllinen näkökulma. Tämä antaa perustan myös 
yrityshankkeiden arvioinnille ja valinnalle. Myös yrityshankkeita arvioidaan yhteisöllisten 
vaikutusten kautta. 
 
Rahoitettavien hankkeiden toteutuksesta vastaa aina juridinen toteuttajataho. Hankkeiden 
maksatusneuvonnasta ja -lausunnoista vastaavat PoKo ry:n toimihenkilöt säädettyjen ohjeiden 
puitteissa. Molemminpuolisessa tiedonkulussa auttavat myös hallituksen ja ohjausryhmien jäsenet. 
 
Seuraavassa Kompassi-ohjelmaan määritetyt hanketoiminnan toimintalinjat. 
 
 

1. Elinkeinotoimintaa ja sen toimintaympäristöä tukevat hankkeet (25 %) 
 
Tässä toimintalinjassa toteutetaan hankkeita, joilla on nähtävissä yritystoiminnan edellytyksiä 
parantavia vaikutuksia. Toimintalinjaan esitetään kehittämishankkeita, joilla tavoitellaan suoria 
työllistäviä vaikutuksia. Kappaleessa 5.1. kuvattuja pienyritysten hakemia hankkeita rahoitetaan 
pääasiassa tästä toimintalinjasta.  
- sellaiset (fyysisiä ja henkisiä) puitteita luovat kehittämis- ja investointihankkeet, jotka 

hyödyttävät yrittämistä ja/tai työllisyyttä 
- yritystuet, joilla yhteisöllinen kytkeytyminen, kohdistuen alle 10 htv työllistäviin yrityksiin  
- yritystoiminnassa sellaiset kohteet, joissa on nähtävissä selkeä kannattava jatkumo 

markkinatilanteen ja potentiaalisten asiakkaiden osalta 
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-  tuettavan yritystoiminnan (myös osa-aikatoiminen yrittäjyys) on kytkeydyttävä 
lähiyhteisöön ja tuotettava selkeä lisäarvo paitsi yrityksen, myös lähiyhteisön näkökulmasta 

 
  
2. Lähellä julkista sektoria olevien palveluiden uudelleenorganisointia tukevat 

yhteistyöhankkeet (15 %) 
 
Toimintalinja keskittyy hankkeisiin, joilla tuetaan yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttamaa 
palveluiden uudelleen järjestämistä. Hankkeilla etsitään eri yhteismuodoilla uusia malleja 
tuottaa vähentämispaineiden alla oleville julkisille palveluille vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. 
Rahoitusta voidaan ohjata pilottihankkeisiin sekä avustaa uusien toimintatapojen 
käynnistämisessä.   
- edellyttävät todellisten yhteistyöverkostojen olemista tai luomista 
- tarve lisääntyy kuntakentän tulevien muutosten edetessä 
- tapa lähentää toimintaryhmätyön ja peruskuntien intressejä asukkaiden eduksi 

 
 

3. Maaseutumaista asumista kehittävät hankkeet (10 %) 
 
Hankkeilla tuetaan omaehtoisten ja innovatiivisten infrastruktuuriratkaisujen synnyttämistä.     
- yhteistyössä tehtävät kehittämistoimet liittyen kaavoitukseen, infrastruktuuriin, 

asukashankintaan ja markkinointiin 
 
 
4. Paikallisyhteisöjen omat paikallistaloutta vahvistavat hankkeet (20 %) 
 
Kylä- ym. paikallistason toimet, joilta edellytetään todellista merkitystä paikallistalouteen. 
Pienyhteisöjen hallinnoimat kehittämistoimet, joilla on laajempaa yhteisöllistä vaikutusta.   
 
 
5. Paikallisyhteisöjen yhteistoimintaan kannustavat hankkeet (10 %) 
 
Kuluvalla ohjelmakaudella on voimakkaasti aktivoitu paikallisyhteisöjä ja synnytetty sosiaalisia 
verkostoja. Maaseutuyhteisöissä omat voimavarat ovat usein rajallisia ja lisäksi yhteisöjä 
hajauttaa maaseudun vanhoihin rakenteisiin nojautuva eriseuraisuus. Yhteiskunnassa vallalla 
oleva sektoriajattelu jarruttaa horisontaalisia kehittämisyhteistyömuotoja. Tässä toimintalinjassa 
edistetään toimintamuotoja, joissa tavoitellaan useiden sektoreiden, toimintakulttuuritaustojen 
ja/tai alueiden välisiä yhteistyöhankkeita. 
- laajat sektori- ja/tai maantieteelliset rajat ylittävät kehittämistoimet 
 
 
6. Paikallis- tai aluetalouteen heijastavat kulttuurihankkeet  (15 %) 
 
Kulttuuri merkitsee ihmiselle ja alueelle taloudellista voimavaraa sekä identiteetin lähdettä. 
Alueella kulttuuri käsitetään laajana kokonaisuutena, ihmisen tapana elää. PoKo-alueella 
kulttuuri nähdään 2000-luvun merkittävänä liiketoimintamuotona ja ihmisten innovaatioiden 
synnyttäjänä. Mäntän hakeutuminen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 on nähtävä PoKo-
alueen kuntien yhteisenä ja omaleimaisena mahdollisuutena. 
- kulttuuritoimintoja edistävät kehittämistoimet, joilla nähtävissä taloudellisia heijasteita 
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- omaleimaisten ja kunnianhimoisten kulttuuritoimintojen edistäminen koko alueen profiilin 
ja tulevaisuuden uskon luojaksi 

 
7. Kansainvälinen hanketoiminta (5 %) 
 
Kansainvälistä yhteistyötä käynnistävät ja edistävät hankkeet läpäisyperiaatteella edellisiin 
toimintalinjoihin. 
  
 
 
 

 
TOIMIJATAHO 
* Lähtökohta 
- tarve, motiivi 
 
 
 
 
PoKo ry   HANKESUUNNITELMA  HANKKEEN 
* Kehittämisyhdistys  * mitä, missä, milloin ?  TOTEUTUS 
   * kuka, kenelle, miksi ? 
   * mitä maksaa, mistä rahat ? 
   * mitä hankkeesta seuraa? 
 
      HANKKEEN 
TE-KESKUS      LOPPUUN 
* Viranomainen      SAATTAMINEN
      
 
Kaavio 8: Hanke       
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PoKon Kompassi-ohjelma on osa kansallista maaseudun kehittämisohjelmaa. Kansallinen 
maaseudun kehittämisohjelma jakautuu neljään toimintalinjaan. Suunnitelman mukaan Kompassi -
ohjelman hankerahoitus jakautuu toimintalinjoittain seuraavasti: 
 
 
 
Toimintalinja 1: Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen 

 
 varaus Kompassi-ohjelmasta 4 % 
 

Sovelletaan PoKo ry:n omassa toimintalinjassa 1. (Elinkeinotoimintaa ja sen toimintaympäristöä 
tukevat hankkeet). Rahoitus kohdistuu lähinnä maa- ja metsätalouselinkeinoon liittyviin 
koulutushankkeisiin. 
 
   
Toimintalinja 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen 
 

 varaus Kompassi-ohjelmasta 3 % 
 

Sovelletaan PoKo ry:n omassa toimintalinjassa 3. Maaseutumaista asumista kehittävät hankkeet. 
Hankkeet sisältävät ympäristötoimenpiteitä, joita toteutetaan erilaisilla yhteistyösopimuksilla. 
Tyypillisimmillään hankkeet voivat olla kylämaiseman parantamista tai vesistöihin kohdistuvia 
erittäin perusteluja ja monivaikutteisia toimenpiteitä. Painopiste pilottiluonteisiin toimenpiteisiin. 
 
  
Toimintalinja 3: Maaseudun elämänlaatu ja elinkeinojen monipuolistaminen 
 
  varaus Kompassi-ohjelmasta 70 % 
 
Sovelletaan PoKo ry:n kaikissa toimintalinjoissa: 

1. (Elinkeinotoimintaa ja sen toimintaympäristöä tukevat hankkeet)  
2. Lähellä julkista sektoria olevien palveluiden uudelleenorganisointia  

tukevat yhteistyöhankkeet  
3. Maaseutumaista asumista kehittävät hankkeet 
4. Paikallisyhteisöjen yhteistoimintaan kannustavat hankkeet 
5. Paikallisyhteisöjen omat paikallistaloutta vahvistavat hankkeet 
6. Paikallis- tai aluetalouteen heijastavat kulttuurihankkeet   
 

 
Toimintalinja 4: Leader-toimintatapa 
 

 varaus Kompassi-ohjelmasta 23 % 
 
Sovelletaan PoKo ry:n omassa toimintalinjassa 7. Kv-hanketoiminta. Toimintalinjan varaus sisältää 
PoKo ry:n hallinnon (15 % EU:n ja valtion kokonaisrahoitusosuudesta + kuntarahaa viidesosa). 
 
 
Rahoitusjakauma tiivistettynä: Hanketoiminta 3 432 200 €, hallinto 367 800 €. 
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5.3. Tavoitteet, tulokset ja tulosten mittaaminen 
 
 
Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuus. PoKo ry:n on osana katkaisemassa ”tappiokierrettä” ja 
pitkässä juoksussa kääntämässä tämän päivän ongelmia huomispäivän mahdollisuuksiksi. 
Konkreettisesti tämä tarkoittaa esim. ympäristön hoitoa, joissa jätteistä kehitetään tulevaisuuden 
konsteilla raaka-aineita. Pitkiksi koetuista etäisyyksistä käännetään vahvuustekijä; ihmisillä on tilaa 
ja avaruutta ympärillänsä. 
 
Toimintaryhmän kehittyminen todelliseksi kehittämistyön asiantuntijaorganisaatioksi mittautuu 
myös muilla tavoilla kuin ”eurojen liikkumisessa”. Ideoiden esiin kaivaminen ja niiden ohjaaminen 
sekä mahdollinen muokkaaminen ovat tärkeitä toimintamalleja. Hankeneuvoja ja toiminnanjohtaja 
tulevat osallistumaan työnsä puolesta kehittämiseen muutenkin kuin vain hankkeiden kautta. 
Samoin hallitustyöskentelyssä on syytä pitää aika ajoin ideariihiä ja strategiapalavereita, joissa 
pohditaan erilaisia kehittämismahdollisuuksia konkreettisista toimenpiteistä aina maailmoja 
syleileviin ääriviivoihin. Tämän tyyppiset käytännöt voidaan hoitaa aina siten, että hallituksen jäsen 
kertoo oman kulmakuntansa näkökantaa kehittämistarpeisiin. Tällä tavalla myös yhdistyksen sisällä 
syntyy oikea alueellinen näkökulma.   
 
Toimintaryhmän päämäärä on sikäli paradoksaalinen, että ryhmä on onnistunut työssään silloin kun 
se on tehnyt itsestään positiivisella tavalla tarpeettoman; voimakas me-henki vie kehittämiseen 
sitoutunutta seutukuntaa ihmisen näköiseen ja kokoiseen menestykseen. Päämäärää kohti kuljetaan 
tavoitteiden kautta. 
 
Tavoitteita yksittäisissä hankkeissa ja koko ohjelman toteuttamisessa seurataan selkeästi 
tunnistettavilla indikaattoreilla. Näillä ”mittareilla” saatavat luvut eivät sinänsä ole itseisarvo, 
eivätkä suoraan näyttö onnistumisista tai epäonnistumisista.  
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n toteuttama alueellinen kehittämisohjelma Kompassi 
toimii onnistuessaan monella tasolla. Niin sanotuilla kovilla numeroilla nähtävissä olevat lukemat 
ovat helppoja ymmärtää.  
 
Kehitystyössä on kuitenkin huomionarvoista sekin tosiasia, jopa ensiarvoisen tärkeää, että niin 
sanotut toissijaiset funktiot ovatkin usein itse hankkeesta saavutettua suoritetta tärkeämpiä. 
Indikaattoriluvuilla ei kyetä koskaan luotettavasti selvittämään sosiaalisten verkostojen, 
yhteishengen ja yleisen viihtyvyyden kohentamiseksi syntyneitä pitkävaikutteisia tuloksia.  
 
Kompassi –ohjelman todellinen onnistuminen nähdään vasta vuosikymmenten kuluttua kun 
seutukunnan kehitystä peilataan historian kautta. Hankemaailmassa on kyettävä tällä 
ohjelmakaudella siirtymään ”ensiapupainotteisesta” lyhyen tähtäimen hankkeista sellaisiin 
hankkeisiin, jotka voivat toimia todellisina katalysaattoreina ja sitä kautta alueen hyvinvoinnin 
kivijalkoina.  

 

 
                                                  ”Läheisyys luo turvaa”      

 30



5.4. Kompassi – ohjelman tavoitteet 
 
A. Talous 

 
         Rahoituskehys 3800000 €  

- Kunnat 494 000 € (2,5 €/asukas/v)  
- TE-keskus 1 976 000 € 
- Yksityinen rahoitus 1 330 000 € 

 
 
Vaihtoehtoisia ja lisärahoitusmuotoja PoKo-toiminnalle: 
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR), Kotiseutuliitto, 
Kulttuurirahasto ja Museovirasto, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus, Ympäristökeskus, 
säätiöt, yritykset, kuntien omat yrityskehitysorganisaatiot, TE-keskus (TEKES, yritystuet) ja muut 
potentiaaliset toimijatahot. Useisiin edellä mainittuihin on ollut kontakteja jo kuluneella 
ohjelmakaudella (2001 - 2006). ”Välittäjäorganisaationa” PoKo ry:n tulevan ohjelmakauden tavoite 
on olla osallisena yhden (1) miljoonan euron hanketoiminnan käynnistymisessä em. 
rahoituskanavien kautta. Rahoituskanavia tutkittaessa käytetään aina tarvelähtöistä harkintaa. 
Kehittämisyhdistys PoKo ry:n rooli on rahoittajan lisäksi olla myös asiantuntijaorganisaatio.  

 
B. Työpaikat 
 
3,8 M€:n ”pumppaaminen” PoKo ry:n toimialueelle on jo sinällään merkittävä summa 
vahvistamaan omalta osaltaan alueen talouselämää ja samalla myös turvaamaan työpaikkoja. 
Uusien, pysyvien työpaikkojen luominen on keskeinen tehtävä ja tavoite ”PoKo-kuntien” omissa 
teeseissä. Luonnollisesti tämä tavoiteasettelu ohjaa myös maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n 
toimintaa. Kappaleessa ohjelmaprosessit (5.1.) on selvitetty tarkemmin PoKon kautta 
käynnistettäviä yritysmuotoja. Kehittämisyhdistyksen yksi päämäärä on myös ns. raamien luominen 
yritystoiminnalle ja työnteolle. 
 
Naistyöpaikat, ns. korvaavat työpaikat, kokonaan uusista malleista kummunneet työpaikat ja 
verkostojen kautta syntyvät työpaikat ovat ensisijaisesti PoKon toimintamalliin kuuluvia tavoitteita. 
Työpaikkojen syntyvyyteen ja pysyvyyteen vaikuttaa luonnollisesti alueen taloudellinen kehitys. 
Kehittämisyhdistyksessä on kuitenkin syytä tiedostaa ja myös esiintuoda muille toimijoille se 
tosiseikka, etteivät työpaikat yleensä synny maaseudulle, vaan ne on luotava. Pääsääntöisesti 
työpaikkojen syntyvyydestä huolehtivat alueen elinkeinoyhtiöt, kuntien omat toiminnot ja TE-
keskusten palvelupisteet. PoKon rooli on ensisijaisesti löytää alueella piileviä mahdollisuuksia. 
Tämä tapahtuu yhdistyksen kautta synnytetyn laajan sosiaalisen kontaktiverkoston avulla. Edellisen 
ohjelmakauden (PATTERI 2001 – 2006) toteutuneet hankkeet ovat tämän verkoston voimavara, 
sillä ns. ”kovassa hankeytimessä” on PoKon piirissä toiminut jo hyvinkin tuhansissa ihmisissä 
laskettava väkimäärä. 
 
 

Määrälliset tavoitteet ( 2007 – 2013) 
     Suoranaiset Välilliset  

Uudet työpaikat   30 60 
 Säilytetyt työpaikat   50 100 

Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat  40 160 
Uudet yritykset   12 24  
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C. Asuminen 
 

 
Ihmiset haluavat asua maalla. Toiminta-ajatuksensa mukaan kehittämisyhdistyksen toiminta on 
olemassa olevan elämisen tukemista. PoKo ry:n toimialueella asuminen on nähtävä kahtena 
vaihtoehtona, ns. pysyvänä asumisena ja vapaa-ajan asumisena. Vaikkakin kyseessä on kaksi 
erillisistä tarpeista syntyvää asumismuotoa, on kuitenkin viitekehys samantapainen. Loma-
asunnoissa ihmisten vaatimustaso ei ole ollut aivan niin korkea, kuin ns. pysyvissä asunnoissa. 
Loma-asuntojen kohdalta vaatimustaso on kuitenkin koko ajan nousemassa. PoKon alueella on 
paljon huviloita ja kesämökkejä. Tässä kohdin on nähtävissä suoranainen yritysmahdollisuus mm. 
asuntojen hoito- ja kunnostuspalveluissa. 
 
Pysyvien asuntojen puolelta puhutaan viihtyvyydessä aina myöskin suoranaisesti kovista arvoista. 
Kiinteistön arvoon vaikuttaa, fyysisen kunnon lisäksi sen sijainti, kulkuyhteydet ja saatavissa olevat 
palvelut. Myös ympäristötekijät vaikuttavat asuntojen arvoon ja arvostukseen yhä enenevässä 
määrin. 
 
Asuminen on maaseudun elinkeinoista tärkein ja se synnyttää kysyntää myös muille asioille. 
”PoKo-kunnat” vaikuttavat asumisen kehitykseen mm. kaavoituspolitiikallaan, kunnallistekniikan 
valmiuksillaan ja palvelutuotannollaan. Kaavoituksen ja kunnallistekniikan kysymyksiin 
maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry voi osallistua omaehtoisten pilottihankkeiden ja esimerkiksi 
oppilaitosyhteistyönä toteutettujen asukaskyselyiden kautta. Asumiseen PoKon toimikenttä tulee 
olemaan lähinnä palvelutuotantoon liittyvien ratkaisumallien kehittäminen ja mahdollisesti 
käynnistäminen. Palvelutuotanto on ymmärrettävä tässä yhteydessä laajana käsitteenä, joka 
vaikuttaa kaikkinaiseen ihmisen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä ns. pysyvien asukkaiden että 
vapaa-ajan asukkaiden osalta.  
 
Edellisessä kappaleessa kuvattu työpaikkojen luominen tulee muuttumaan seuraavan 
vuosikymmenen kuluessa käänteiseksi. Työttömyys on muuttumassa työvoimapulaksi. Tämän 
uhkakuvan torjumisessa asumisen kehittäminen tulee olemaan keskeisin toimenpide. 
Elinkeinotoiminnan piirissä olevien työsarkaa on yritysmaailman kehittäminen, maaseudun 
kehittämisyhdistyksen työsarkaa on viihtyminen, joka syntyy yhtälöstä elinympäristö + työpaikka. 
 
Numeerinen tavoite: Negatiivisen väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi ohjelmakauden 
aikana. 
 
 
 
                                                      MUISTA!!  
                                                
                                                                   Elinympäristö 
                            +       Toimeentulo    
                                           _____________________ 

                                       = VIIHTYMINEN
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D. Markkinointi 
 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n keskeinen tehtävä on ”lyödä rumpua”, ei niinkään 
itsestään, vaan alueestaan, alueen kunnista ja niiden vahvuuksista. Markkinoinnin lähtökohta on 
me-hengen luominen. Tätä henkeä on luotu PATTERI -ohjelman avulla jo erilaisissa 
toimintayksiköissä ja –yhteisöissä. Tätä työtä on jatkettava voimallisesti, ja samalla yhä uusia 
alueen vaikuttajatahoja on saatava yhteisen pöydän ääreen. Markkinointiviestinnän johtava strategia 
on saada oikeita tahoja kohtaamaan toisensa. 
 
Viime ohjelmakauden kuluessa syntynyt osaaminen yhdistettynä toimialueen asukkaiden ideoihin 
on PoKon poikkeuksellista osaamista kaikkiin muihin alueen ja seudun toimijoihin nähden. 
Tässäkin yhteydessä markkinointi on nähtävä laajempana kokonaisuutena, kuin perinteisenä 
mainontana.  
 
Markkinointivälineistä PoKolle tärkein on ”tuote”, joka tässä tapauksessa tarkoittaa toiminnan 
laatua. Yhdistyksen toiminnan vaikutus yhteisöllisyyteen on tärkein kriteeri. Onnistuneet 
toimenpiteet luovat yhteenkuuluvuutta, joka maaseutumaisilla pienillä paikkakunnilla on 
tulevaisuuden tärkein ja ihmislähtöisin voimavara.   
 
 
 
        
 

Tavoitteet 2007 - 2013 
Verkostojen synnyttäminen  50 kpl 
Kv. kontaktit    18 kpl 
Yleisötilaisuudet   100 kpl 
Netti-portaalit   2 kpl 
Toteutuneet hankkeet   65 kpl 
Artikkelit    900 kpl 
Palvelupäivät   60 kpl 
Koulutustapahtumat ( hlöstö + hallitus)  36 kpl 
Koulutustapahtumat ( PoKon järjestämät) 20 kpl 
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5.5. Ohjelman resursointi 
 
 
Rahoitus haetaan Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Pirkanmaan TE-keskuksen kautta. Alueen 
kunnat osallistuvat ohjelmaan omalla rahoituksellaan. Kehittämisyhdistyksen toimintaan kehitetään 
suoranaisesti myytäväksi palveluita ja asiantuntijuutta. 
 
Ohjelman rahoitusta voidaan hankkeiden osalta käyttää siten, että kullekin toimintalinjalle varataan 
kappaleessa 5.2. esitetty alustava jakauma. Mikäli joku toimintalinjoista ei ole jostain syystä 
”vetänyt”, voidaan PoKon hallituksen päätöksellä linjoille varattua resursointia muuttaa ohjelman 
edetessä. Hallitus tarkistaa ohjelman etenemisen toimintalinjoittain kahden vuoden aikajaksolla. 
PoKo ry:n toiminnan resursointi on esitetty kaaviokuvalla 9 (alla). 
 

 
kunnat  yhdistykset  yritykset 

 
yksityinen 
 
   

henkinen pääoma 
 
TL 1 (25 %)    
TL 2 (15 %) 

TL 3 (10 %)  hanke    Prosessi 
TL 4 (20 %) 
TL 5 (10 %) 
TL 6 (15 %) 
TL 7   (5 %) 
 

  
   3 800 000 € 

taloudellinen pääoma 
 
 
 
     EU + valtio kunnat (2,5€/capita/v.)  yksityinen 1 330 000  € (35 %) 
1 976 000 € (52 %)     494 000 € (13 %)  yhdistys      yritys       yksit.  

 
Kaavio 9: Ohjelman resursointi, henkisen ja taloudellisen pääoman kertyminen 
 
Hanketoiminnan tavoitteellinen jakauma toimintalinjoittain: 
 
TL 1  Elinkeinotoimintaa ja sen toimintaympäristöä tukevat hankkeet (25 %) 
TL 2 Lähellä julkista sektoria olevien palveluiden uudelleenorganisointia tukevat yhteistyöhankkeet (15 %) 
TL 3 Maaseutumaista asumista kehittävät hankkeet (10 %)  
TL 4 Paikallisyhteisöjen omat paikallistaloutta vahvistavat hankkeet (20 %) 
TL 5 Paikallisyhteisöjen yhteistoimintaan kannustavat hankkeet (10 %) 
TL 6 Paikallis- tai aluetalouteen heijastavat kulttuurihankkeet  (15 %) 
TL 7 Kv-hanketoiminta (5 %) 
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6. Visio 2013+ 
 
Elinvoimainen ja viriili alue, jossa keskinäinen huolenpito ja yhteishenki, jossa yhteinen hyvä 
jakaantuu alueella kaikille, ovat toiminnan kulmakiviä. Eläminen maaseudulla, ruuhka-Suomen 
kupeessa, on houkutteleva ja todellinen vaihtoehto. Taloudellinen tukijalka on innovatiivinen ja 
voimakas pienyrittäjyys, jonka katalysaattorina ovat olleet oman alueen poikkeukselliset 
mahdollisuudet.  
 
Ikärakenteen vanhenemisesta aiheutuneet ongelmat eivät ole raunioittaneet kuntia, vaan 
vaihtoehtoisilla toimintamuodoilla ikääntyneet jaksavat ja voivat yhä paremmin ja luovat alueelle 
uutta palvelukysyntää. Palvelurakenteessa kunnat ovat keskittyneet yhä voimakkaammin ns. 
peruspalveluiden tuottamiseen, toimintaryhmätyön avulla on luotu uusia malleja muille 
toiminnoille. 
 
Voimakkaan teollisuuden rinnalle toiseksi tukijalaksi on kasvanut monipuolinen ja laaja 
kulttuuritarjonta. Laajasti ymmärretty kulttuuri kokonaisuudessaan on muodostunut vahvaksi 
taloudelliseksi tuotannonhaaraksi ja samalla myös muiden innovatiivisten toimintojen lähteeksi. 
 
Ohjelmakausien 2000 – 2013 aikana on luotu pohja toimintaryhmätyöskentelylle.  Toimintaryhmä 
PoKo ry itsessään on kasvanut merkittäväksi maaseudun kehittämisen asiantuntijaorganisaatioksi, 
joka kykenee joustavan rakenteensa ansiosta reagoimaan maailman muutoksiin nopeastikin. 
 
  

Liitteet 
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LIITE 1. PoKo ry:n Hallituksen kokoonpano (valittu vuosikokouksessa 20.4.2006): 
     Ammatti/työnantaja  Luottamustoimet   Yhdistys- ym. sidokset  
Majaranta Jaakko pj. Vilppula   Vesiosuuskunnan tj/  Vilppulan kunnan-   Pohjaslahden kyläyhdistys 
julkisen tahon toimija   eläkeläinen, maanvilj.  valtuusto    Puhurin pj. 
            
Heittola Olavi Virrat   maalari, yksityinen  Ei    Ei 
vapaa toimija           
            
Huttunen Otto Mänttä   lehtori, PIRAMK  Ei    Mäntän musiikkijuhlien 
julkisen tahon toimija         toiminnanjohtaja, Pohjola- 
           Norden Hämeen piirihallitus 
        
Jokinen Virpi Kuru   kotiäiti (hoitovapaalla)  Ei    Ei 
vapaa toimija            
            
Kallio Juha Virrat  yrittäjä Ei   Jäähdyspohjan NS:n  
yhdistystoimija (uusi)       pj. 
         
Koskelainen Iiro  Mänttä  yrittäjä Ei   Ei 
vapaa toimija (uusi)         
         
Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi   maatilan emäntä  Ei    Ruoveden Maatalousseura 
yhdistystoimija          siht., MTK johtokunta, Maa- 
           ja kotitalousnaiset pj. 
            
Laurinmäki Matti Vilppula   eläkeläinen  Vilppulan tarkas-   Vilppulan Veikot ry, pj 
julkisen tahon toimija      tuslautakunta   Vilppula-seura ry, johtok. 
         
Minkkinen Hannu Kuru   tutkija / VTT  Ei    Länsi-Teiskon kyläyhdistys  
yhdistystoimija           ry, pj 
            
Mäkelä Sirkku Ruovesi   yritysneuvoja  Ei    Pirkanmaan MTK:n 
julkisen tahon toimija    Virtain kaupunki      hallituksen jäsen 
            
Julkisen tahon toimijoita pj. + 3 jäs., yhdistystoimijoita 3 jäs. ja 1 vj. +, vapaita toimijoita 3 jäs. ja 1 vj.
         
Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)     
            
Ahvenjäri Jari Mänttä  liikuntatoiminnanohj.  Ei   Ei 
vapaa toimija   Vilppulan kunta     
         
Luodes Pirjo Virrat  metsätalousteknikko Ei   Ohtolankylän päremylly yhd. 
yhdistystoimija  yksityinen    sihteeri 
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LIITE 2. PoKo ry:n säännöt (päivitetty viimeksi 04/04) 
 
PoKo ry:n säännöt 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on PoKo ry ja sen kotipaikka on Vilppulan kunta, toimialueena Kurun, Ruoveden ja 
Vilppulan kuntien, Mäntän ja Virtain kaupunkien alue sekä Jämsän kaupungista entisen Kuoreveden kunnan 
alue. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää myös muilla paikkakunnilla kuin sen kotipaikassa. Yhdistys 
on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palveluiden säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia 
palveluiden, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistää alueen 
asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- ylläpitää ja kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, hankkeita sekä alueen verkottumista 
omaehtoisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti 
- järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja 
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.   
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös maksullisia huvi- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa 
alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan 
lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
3 § Jäsenistö 
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet 
yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kunnat sekä muut 
kehittämistyöhön sitoutuvat henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden 
hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on 
hyväksytty. 
 
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka 
voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. 
 
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen 
henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän 
kannattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille ja 
henkilöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa.  
 
4 § Hallitus 
Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja viidestä (5) yhdeksään (9) muuta jäsentä sekä kahdesta 
(2) kolmeen (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti 
aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt 
toimikautensa ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua 
niitä hoitamaan 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 varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 
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Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 
 
5 § Nimenkirjoittajat 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä 
yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 
6 § Talous 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään 
21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 
14 päivää ennen vuosikokousta. 
 
7 § Kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous 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.  
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai 
julkipantava yhdistyksen vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko ilmoitustaululla tai sanomalehdessä 
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 
8 § Äänestykset 
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.  
Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena 
vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen.  
Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.  
Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.  
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.  
Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.  
Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. 
Valitaan hallituksen puheenjohtaja.  
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.  
Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin.  
Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta.  
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista 
(14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 
§:n määräykset.  
 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on 
tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden 
väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään 
toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun 
oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 
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LIITE 3.  PoKo ry:n jäsenet kunnittain 
 
JÄSENLUETTELO  2.8.2006 
 

VIRRAT 
Virtain kaupunki, Antila Sakari, Eteläniemi Sari, Heinonen Tapani, Heittola Olavi, Julku Hannu, Kallio Jaana, Kallio 
Juha, Kallio Teuvo, Killinkosken Kyläyhdistys ry., Koivunen Hannu, Koskimäki Arto, Kotalan Kyläyhdistys ry, 
Kurjenkylän Kyläyhdistys ry, Liedenpohjan kyläyhdistys ry, Luodes Pirjo, Mattila Jaana, MHY Virrat, Morri Heikki, 
MTK-Virrat, Niinikoski Elina, Postinen Vesa, Rajamäki Ari, Räty Olli, Sipilä Aila, Tanhua Heidi, Vaskiveden 
kyläyhdistys, Vaskiveden nuorisoseura ry, Veija Tuija, Virtain kylien kehittämisyhdistys ry ja Yli-Hietanen Matti 
 

RUOVESI 
Ruoveden kunta, Juusonen Seppo, Kangaspusu Timo, Kauko-Pohjan Nuorisoseura ry, Kiintonen Riitta, Kuronen Saila, 
Kuutti-Selkee Heidi, Laine Leo, Lehminiemi Juha-Pekka, Moisio Arto, MTK-Ruovesi, Muroleen koneosuuskunta, 
Muroleen kylät ry, Muroleen Maamiesseura ry, Myry Katri, Mäkelä Sirkku, Pajusen Eräilijät ry, Peltola Antti, Pohjois-
Pirkan Mhy, Päivärinne Aune, Ruoveden Pihlajalahti-seura ry, Ruoveden 4H-yhdistys ry, Saarinen Ritva, Tuuhosen 
kyläyhdistys ry, Visuveden kullanhuuhtojat ry, Visuveden Kyläyhdistys, Väärinmajan kylätoimikunta, Väärinmajan 
maa- ja kotitalousseura ja Ylä-Tuuhonen Irma 
 

KURU 
Kurun kunta, Heiska Jukka, Helander Merja, Ilves Katja, Jokinen Virpi, Juusenaho Lea, Karjulan kalastuskunta, Kiiski 
Mirjam, Kurttu ry, Kurun 4H-yhdistys ry, Leppälahti Jussi, Länsi-Teiskon kyläyhdistys ry, Länsi-Teiskon soutajat ry, 
Minkkinen Hannu, MTK-Kuru, Nieminen Mika, Nieminen Sirkku, Parkkuun seudun kyläyhdistys, Sarvijärvi Janne, 
Sarvijärvi Minna ja Värälä Matti 
 
 
VILPPULA 
Vilppulan kunta, Hyödynmaa Jaakko, Irjala Isto, Jussila Asko/Ruoveden kunta, Juurakko Tuula, Kivilahti Mikko, 
Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry, Koivisto Olli, Koivuniemi Marja-Lisa, Kolhon kyläyhdistys ry, Kolhon Seuratalo 
Oy, Lahtinen Meeri, Laurinmäki Matti, Lehtonen Teuvo, Majaranta Jaakko, Matilainen Mauri, Mikkola Esa,  
MLL Pohjaslahden yhdistys, Mäihäniemi Martti, Mäkelä Tauno, Parviainen Tapio, Peltola Marja, Pirttilahti Arto, 
Pirttilahti Eija, Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry, Pohjaslahtiseura ry, Pylvänäinen Eveliina, Rajala Sole, Rantala 
Jorma, Salo Terttu, Tervonen Seija, Lehtola Veikko, Vilppulan eteläiset kylät ry, Vilppulan käsityökeskus, Vilppulan 
Veneilijät ry. ja Voutilainen Marja-Leena 
 

MÄNTTÄ 
Mäntän kaupunki, Ahvenjärvi Jari, Fun Forest Oy, Huttunen Otto, Jalo Raili, Järvinen Marru, Koikkalainen Timo, Kolu 
Esa, Koskelainen Iiro, Linkoneva Sampo, Mänttä-Seura ry, Mäntän kuvataiteen ystävät ry, Mäntän Marttayhdistys ry, 
Mäntän naislaulajat ry, Mäntän Taideseura ry, Nordlund-Pekkala Kristiina, Penttilä Kaisa, Pirkan Jengityö, Salo Terttu, 
Seppälä Rauha, SPR Mäntän osasto ja Viherkoski Päivi 
 

KUOREVESI, NYKYINEN JÄMSÄ 
Jämsän kaupunki, Emppis Kuorevesi ry, Hallin Tori OY, Hallinrinne OY, Henttonen Anna-Maija, Ilonen Anja, Jämsän 
kaupunki/maaseutulautakunta, Järvenpää Pekka, Kertteen-Palsinan kyläyhdistys, Kolhinen Juha, Kolonkulman 
kyläyhdistys ry, Korppila Teija, Koskinen Pentti, Kuoreveden Hevosjalostusseura ry, Kuoreveden Suinulan 
kalastuskunta, Kuoreveden taideseura ry, Kuoreveden Toverit ry, Kuoreveden Yrittäjät ry, Lehdon tila, Lehtinen Eero, 
Lentoreppu KY, Leppä Annemari, Nykänen Jari, Olokka Golf ry, Pasuri Helena, Peltola Pertti, Pihlaiston kyläyhdistys 
ry, Pohjois-Kuoreveden kylät ry, Pulkkinen Leo, Puutarha Laukkaset, Raiskio Osmo, Ravintola Hallin Janne, Savo 
Matti, Silvan Veli-Matti, Suinulan kyläyhdistys, Varsta-Tuote, Veljekset Karhumäki OY ja Virkkunen Pekka 
 

MUUT 
Asunta Hanna-Leena, Kokkonen Maaria, Korhonen Sanna, Tuulentie Ari ja Varila Sten 
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