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PoKon puheenjohtaja vaihtui
PoKo ry:n 14.8. pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa kokousväki valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Anna-Liisa
Liettyän Mänttä-Vilppulasta. Anna-Liisa työskentelee
maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueella kehittämistehtävissä.
Puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi entisen puheenjohtajamme Pirkko Lindströmin irtisanoutuessa
PoKo ry:n hallitusjäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävistä hänen siirtyessä Oriveden elinvoimajohtajan virkaan. Pirkon tilalle hallitukseen valittiin Pekka Rae Juupajoelta.

AJANKOHTAISTA

PoKo juhlii 20-vuotista taivaltaan perjantaina 5.10.

✓ Pirkanmaan Leadereidelle uusi tiedottaja

PoKo ry juhlii 20-vuotista toimintaa 5.10.2018
Ruoveden Väärinmajassa.
Toivomme sinut mukaan!

✓ Anna-Liisa Liettyä on
uusi puheenjohtaja
✓ Kekri-juhlat 5.10. Väärinmajassa

✓ Aiko-hankkeelle
myönteinen päätös

Marraskuussa vuonna 1998, Tuuhosen leirikeskuksessa Ruovedellä perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys. Pohjois- ja Koillis-Pirkanmaan
seutukuntiin viitaten yhdistys nimettiin PoKo
ry:ksi. Lyhenteelle on sittemmin kehittynyt myös
toinen sisältö; Paikallisen omaehtoisen Kehittämisen organisaatio.
Nyt on aika kurkistaa mitä kaikkea alueella on
saatu aikaan!
Olisi hieno kuulla terveisesi, tarinoita PoKosta tai mietteitäsi Leader-toiminnasta ja
maaseudun kehittämisestä!
Videotervehdykset esitetään kekrijuhlan aikana ja toivomme, että tervehdyksesi olisi
tiivis noin minuutin mittainen.
Vinkkejä videotervehdykseen.
•
Mieti tausta ja ympäristö
•
Puhu rauhallisesti kameralle
•
Kännykkäkamera riittää
•
Esittäydy. (Muista hymyillä!)
•
Kerro terveiset
•
Kesto noin minuutti
•
Lähetä tervehdyksesi 24.9. mennessä johanna.veijanen@kantriry.fi tai
whatsapp 040 525 8836 (Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja)
Olet myös tervetullut paikanpäälle juhlimaan kanssamme herkullisen ruoan, elävän
musiikin ja yhteisen illanvieton parissa Väärinmajaan Kylätalo Tapiolaan.
Varaa oma paikkasi ajoissa, sillä niitä on rajoitetusti. Ilmoittautuminen tapahtuu
täällä: http://pokory.nettilomake.fi/form/6419 - Menun löydät kotisivuiltamme.

Postia voi tiputtaa meille
ovessa olevasta luukusta sisään.
**
Työasioissa sähköpostit on
syytä osoittaa toimistomme
yleiseen sähköpostiin,
toimisto@pokory.fi.
**
Löydät meidät myös
Facebookista
– käy tykkäämässä!

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan Leader-ryhmille uusi tiedottaja

TOIMISTO

Johanna Veijanen aloitti Pirkanmaan viiden Leaderryhmän yhteisenä tiedottajana 1.7.2018.

PoKo ry
Kauppakatu 23
35800 MÄNTTÄ
toimisto@pokory.fi
www.pokory.fi

Johanna toimii Leader-Pirkanmaa -viestinnän kehittämishankkeessa 1.7.2018 - 31.12.2020, jota hallinnoi
Kantri ry. Hankkeen päätoimijat ovat Pirkanmaan Leader-ryhmät: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten
reitti, Kantri ry, PoKo ry ja Pirkan Helmi ry.

Aiemmin Tampereen seudun ammattiopistossa mediaAvoinna
Pääsääntöisesti ma-pe 8 – 15.30 alan opettajana työskennellyt Johanna tuo monipuolista
osaamista erityisesti visuaalisesta viestinnästä. Hän on
Koska työmme on luonteeltaan
suorittanut mediatuottamisen ylemmän amk-tutkinnon
liikkuvaista, varmistathan
ja hänellä on kokemusta kansallisesta sekä kansainvälipuhelimitse paikallaolomme.
sestä hanketyöstä.

HENKILÖSTÖ
va. toiminnanjohtaja
hankeneuvoja
Kaisa Vihinen
044 5740 052
Paikalliskehittäjä
Heikki Konsala
044 5740 052
KV-hankekoordinaattori
Silvia Ufer
044 731 1140

Johanna Veijanen p.
nen@kantriry.fi

040 525 8836, johanna.veija-

Aiko-hankkeelle myönteinen päätös liitosta
Pirkanmaan maakuntajohtaja on päätöksellään 14.8. myöntänyt PoKo ry:lle ”Yhdistykset
kuntien kumppaneina Ylä-Pirkanmaalla” -hankkeen toteuttamiseen rahoitusta yhteensä
23.492 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2018-30.4.2019.
Pirkanmaan liitto rahoittaa hankkeen alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksesta
(Aiko).
Hankkeessa rakennetaan toiminta-alueemme kuntaan toimintamalli, jonka avulla yhdistykset voivat toimia systemaattisella tavalla kunnan kumppaneina oman alueen elinvoimaa
vahvistettaessa. Tavoitteena on, että jokaisessa toimialueemme kunnassa on käytössä
sinne muokattu kunnan ja yhdistysten kumppanuusmalli.
Hankkeen käytännöntoteutuksesta vastaa paikalliskehittäjä Heikki Konsala.
Kesän aikana Heikki on lähestynyt jo keskeisiä toimijoita kyselyllä. Mikäli et ole kyselyä
saanut tai koet muuten olevasi kiinnostunut asiasta, niin otathan Heikkiin yhteyttä!

Kauniita syyspäiviä toivottelee
Kaisa, Heikki ja Silvia
Ajankohtaista tietoa
toiminnastamme saat
seuraamalla verkkosivujamme
www.pokory.fi

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