
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Postia voi tiputtaa meille 

ovessa olevasta luukusta si-

sään.  

* * 

Työasioissa sähköpostit on 

syytä osoittaa toimistomme 

yleiseen sähköpostiin,  

toimisto@pokory.fi. 

* * 

Löydät meidät myös sosiaali-

sesta mediasta liity mukaan 

tykkääjiin ja seuraajiin! 

PoKo ry:n UUTISKIRJE 1/2018 
Julkaistu 11.4.2018 

 

AJANKOHTAISTA 
 

✓ PoKo täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta 
 

✓ Leader-rahalla riittää 
kysyntää 

 
✓ Muutoksia PoKon toi-

mistolla 
 

✓ OP Mini-Leaderin 
kautta tukea myös 
yleishyödyllisille toi-
mijoille 
 

✓ Pirkanmaan Leader-
ryhmät hakevat yh-
teistä tiedottajaa 

 
✓ FIN-GER-NET still 

going on! -hanke on 
täydessä vauhdissa 

 
✓ Vuosikokous vetää 

yhteen menneet ja 
määrittää tulevaa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Leader-rahoituksella riittää kysyntää! 
 Leader-rahoituksen kysyntä PoKon toimistolla on tällä hetkellä hurjaa. Uusia yritys- ja 
kehittämishankeideoita on tarjolla ”ovista ja ikkunoista.” Hyviä hankkeita on ollut tar-
jolla runsaasti käytettävissä olevaan rahoituskiintiön nähden.  
Maksimihankkeen koko on edelleen 80.000 euroa. Isompien hankkeiden rahoitushake-
mukset pyydetään tässä vaiheessa osoittamaan suoraan Pirkanmaan ELY-keskukseen. 
PoKo ry:n toimihenkilöt neuvovat mielellään myös ELY-keskukseen menevissä hanke-
hakemuksissa. 
 

OP Mini-Leaderin haku avoinna nyt myös yhdistystoimijoille 

 PoKo ry:n ja alueen Osuuspankkien yhteistyöllä kehitetty pienten yhteisöllisten projek-
tien ensimmäinen hakujakso päättyi 31.3. Seuraavat hakujaksot ovat seuraavat:  
2. hakujakso: päättyy 10.06.2018  
3. hakujakso: päättyy 15.09.2018 (alustavasti) 
4. hakujakso: päättyy 30.11.2018 (alustavasti) 
Määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan umpeutumisen 
jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa.  Toinen hakujakso on avoin kaikille Po-
Kon toimialueella toimiville yhdistyksille toiminnan kehittämiseen, viimeiset kaksi 
hakujaksoa painottuu nuorten omiin tai nuoriin suunnattujen toimintojen kehittämi-
seen.  
Maksimituki on 2.000 euroa. Omarahoitusosuus on aina vähintään 10% suunnitelluista 
kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki mak-
setaan aina suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin. Vakiintuneita perustoimintoja tai 
lainsäädäntöön perustuvia tarpeita ei tueta. Myös rakentamisinvestoinnit jäävät Op 
Mini-Leader tuen ulkopuolelle. Lisätietoa OP Mini-Leaderista saa PoKon toimistolta.  
 

PoKon perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta tänä vuonna – juh-

lallisuuksia luvassa 

 
PoKo ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 20 vuotta. Tämän 20 vuoden 
aikana alueella on rahoitettu yhteensä noin 260 Leader-hanketta yli 13 miljoonalla eu-
rolla. Leader-rahoituksella on parannettu alueen asukkaiden elämänlaatua mm. luo-
malla uusia palveluja ja harrastusmahdollisuuksia, synnytetty uusia yrityksiä ja työ-
paikkoja sekä kehitetty elinkeinoelämää. Leaderin avulla yritysrahoitusta on myönnetty 
maaseudun mikroyrityksille vuodesta 2007 lähtien yhteensä yli 90 eri yritykselle. Alu-
een 20-vuotista Leader-toimintaa juhlistettaneen marraskuulla. Juhliin tultaneen kut-
sumaan kyläaktiivit, yhdistyksen entiset hallituksen jäsenet sekä useat yhteistyökump-
panit kunnista ja järjestöistä. 

Muutoksia PoKon toimistolla 

 Lempäälästä kotoisin oleva Heikki Konsala on aloittanut Po-
Kon paikalliskehittäjänä määräaikaisessa työsuhteessa 
16.2.2018. Heikki Konsala omaa liki 20 vuoden työkoke-
muksen Leaderin parista. Viimeisimmäksi Heikki on toimi-
nut Etelä-Pirkanmaalla Leader Pirkan Helmessä niin ikään 
paikalliskehittäjänä. 
 
Maaseutu on vuosien varrella tullut Heikille tutuksi myös 
kunnan virkamiehen, elinkeinoyhtiön työntekijän, edunval-
vojan ja tutkijan rooleissa. Älkää epäröikö ottaa Heikkiin yh-
teyttä hanke- ja yritystukiasioissa tai muihin maaseudun ke-
hittämiseen liittyvissä asioissa! 
 

mailto:toimisto@pokory.fi


 

 

 

    

YHTEYSTIEDOT 

TOIMISTO 

PoKo ry 
Kauppakatu 23 
35800 MÄNTTÄ 

toimisto@pokory.fi 
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Avoinna 
Pääsääntöisesti ma-pe 8 – 15.30 
Koska työmme on luonteeltaan 

 liikkuvaista, varmistathan 
 puhelimitse paikallaolomme.  

 

HENKILÖSTÖ 

va. toiminnanjohtaja 
Kaisa Vihinen 
044 5470 052 

 
Paikalliskehittäjä 

Heikki Konsala 
044 5740 052 

 
KV-hankekoordinaattori 

Silvia Ufer 
 040 7311 140 

 silvia.ufer@pokory.fi 
 

 

 

 

 

 
PoKo ry on yksi 54 Suomessa toimi-
vasta alueellisesta Leader-ryhmästä. 

PoKo ry:n toimialueena Juupajoki, 
Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat. 
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SEURAAVA TIEDOTTEEMME  

ILMESTYY KESÄN KORVALLA 

 
Ajankohtaista tietoa  

toiminnastamme saat  
seuraamalla verkkosivujamme 

www.pokory.fi 

 

 

 

 

 

Kauniita kevätpäiviä toivottelee 
Kaisa,Silvia ja Heikki 

Pirkanmaan Leader-ryhmät hakevat parhaillaan yhteistä tiedottajaa 30 kk työsuhteeseen 
ajalle 1.7.2018 -31.12.2020 Kantri ry:n hallinnoimaan Leader-Pirkanmaa -viestinnän kehit-
tämishankkeeseen. Hankkeen päätoimijat ovat Pirkanmaan Leader-ryhmät; Aktiivinen Poh-
jois-Satakunta ry, Joutsenten reitti, Kantri ry, PoKo ry ja Pirkan Helmi ry. Hakijalta edellyte-
tään monipuolista kokemusta ja osaamista viestinnästä ja mielellään toimittajan työstä, so-
veltuvaa koulutusta ja ainakin jonkinasteista Leader-toiminnan tuntemusta. Ajokortti ja au-
ton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä työn hoitamisen kannalta. Vapaamuotoiset ha-
kemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 22.4.2018 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen kari.kylkilahti@kantriry.fi. Työpaikkailmoituksen tarkemmat tiedot löytyvät 
meidän kotisivuilta www.pokory.fi. 

Tiedote on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle ja PoKon kautta rahoitusta hakeneille hanketoimijoille sekä Po-
Kon tärkeimmille sidosryhmille.  
 
Jos yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia tai et halua jatkossa vastaanottaa PoKon  
tiedotteita, pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse toimisto@pokory.fi  

 

Reilu vuosi sitten käynnistyi Leader PoKo:n kolmas kahden saksalaisen Leader-ryhmän, 
LAG Hunsrück ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal kanssa toteutettu kansainvälinen yh-
teistyöhanke. Käynnissä olevasta yhteistyöhankkeesta on vielä vähän yli puolet ajasta jäl-
jellä. Kansainvälistymisen hyöty ei välttämättä näy heti ja maiden, alueiden ja jopa eri taho-
jen toimintatavat ja osaamiset saattavat erottua toisistaan paljonkin. Aina on kuitenkin sekä 
jotain opittavaa että jotain tarjottavaa. 

Kansainvälistymiseen liittyy nykyään paljon enemmän kuin pelkän tuotteiden konkreet-
tista kaupittelemista ulkomaille. Nykyisin kansainvälistyvät yrityksien lisäksi myös yhdis-
tykset, seurat ja oppilaitokset. Leader PoKo:n kansainvälinen yhteistyöhanke tarjoaa val-
miiden verkostojen ja kv-koordinaattorin kautta ainutlaatuisen tilaisuuden kaikille kan-
sainvälistymisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.  Olkaapa siis rohkeasti 
yhteydessä meidän Silviaan! 

 

Työpaikka avoinna – viestinnän ammattilainen halutaan palvelukseen! 

 

FIN-GER-NET still going on! -hankkeessa on täysi höyry päällä 

Vuosikokous 26.4.2016 klo 18.30 Juupajoella Kopsamon kylätalolla   

 
PoKo ry:n, kuten muidenkin yhdistysten tärkein päättävä elin on vuosikokous. Vuosiko-
kouksessa esitellään kuluneen vuoden toiminta ja suunnitelmat alkaneelle vuodelle. Vuosi-
kokous valitsee myös yhdistyksen hallituksen. Leader-toiminta edellyttää ns. kolmikantai-
sen hallituksen muodostamista. Kolmannes hallituspaikoista täytetään julkisen sektorin 
edustajilla, joita ovat julkisyhteisön päättävissä asemissa olevat työntekijät sekä luottamus-
henkilöt. Toinen kolmannes hallituksen jäsenistä on yhteisöjen edustajia, eli henkilöitä jotka 
ovat yhdistysten hallituksissa tai johtokunnissa tai työsuhteessa yhdistykseen. Joka kolmas 
hallituksen jäsen ei saa omata kumpaakaan edellä mainittua taustaa, eli ”Leader-kielellä” 
puhutaan vapaista maaseudun asukkaista. Edellä kuvatun kolmikannan toteutuminen on 
Leader-rahoituksen saamisen edellytys ja myös PoKo joutuu raportoimaan hallitusjäsen-
tensä taustat säännöllisesti ohjelman päärahoittajalle. Alueellisen tasapainon takaamiseksi 
PoKo on pyrkinyt täyttämään hallituspaikkansa kunnittain niin, että jokaisesta kunnasta on 
edustaja kuhunkin kolmannekseen. Varsinaisten hallitusjäsenten lisäksi kokous valitsee 
hallitukselle puheenjohtajan sekä kolme varajäsentä, yhden kuhunkin kolmikantaan.     
 

http://www.pokory.fi/
mailto:kari.kylkilahti@kantriry.fi

