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Sekä saavutettu                    hanketta ensimmäisenä Leader- ryhmänä Suomessa.1000

Hankkeisiin sijoitettu yksityistä rahaa 

5 840 246

Rahoitettua hanketta
268

20
Kansainvälistä hanketta

Somejulkaisua
2523

 Nuorten omaa projektia
48

Leader on toimintatapa, jonka ydin on
paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen

toiminta maaseudun kehittämiseksi.  Leader on
toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta kotiseudun

parhaaksi. Ihmisten kokoisille ideoille!

Leader-periaatteet pähkinänkuoressa:
*Paikallisuus: alueelle suunnatut paikalliset,
monialaiset kehittämisstrategiat ohjaavat

toimintaa
*Kumppanuus: yksityisten ja julkisten

toimijoiden kesken
*Yhteistyö ja verkostoituminen

*Kansainvälistyminen ja alueiden välinen
kokemusten vaihto

*Alhaalta ylöspäin -ajattelu, jossa alueen
asukkaat ja yhteisöt ovat keskeisessä roolissa

sekä hanketoimijoina, kehittämisstrategian
laatijoina että päätöksenteossa. 

*Paikallisella Leader-ryhmällä on päätösvalta
omasta kehittämisstrategiastaan

*Innovatiivisuus ja uusien toimintatapojen
kokeilu

Innostettu uutta toimijaa
106

Myönnetty tukea 
6 153 101

6Teemahanketta           toimijaa60

Aktiivisten ihmisten alue
JUHA VANHAPAASTO,  TOIMINNANJOHTAJA

Olemme koonneet Leader-toimistolla yhteenvetoa päättymässä
olevan ohjelmakauden toiminnasta ja rahoitetuista hankkeista. On
hienoa todeta, että aktiivisia toimijoita löytyy koko alueeltamme ja
Leader-rahoitukselle on ollut kysyntää. Hakijoiden joukossa on ollut
sopivassa suhteessa yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, kuntia ja
kehittämisorganisaatioita. Hakemuksia on tullut vuosittain yli 50
kappaleen vauhdilla.

Keräsimme tähän julkaisuun ohjelmakautemme tunnuslukuja ja
esimerkkitarinoita. Voimme hyvin mielin todeta, että alueemme
kehittämiseksi asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin ja osin
ylitettykin. Saimme kahdesti ohjelmakauden aikana lisärahoitustakin
ministeriöstä aktiivisen ja tuloksellisen toiminnan perusteella.

Nyt uuden ohjelmakauden suunnittelu on parhaillaan jo täydessä
käynnissä ja sen etenemisestä tiedotamme loppuvuoden aikana lisää.

LEADERIN SATOA
LEADER POHJOIS-SATAKUNTA

Nostoja ohjelmakaudelta 2014-2020

Leader -ryhmän haku on kaksivaiheinen.
Vaihe yksi palautetaan 31.12.2020 mennessä.

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat
muodostavat ja kuvaavat: Leader-ryhmän
toiminta-alueen, laativat alueen tarve- ja
voimavara-analyysin, kuvaavat Leader-
periaatteiden mukaista toimintaansa ja

Leader-toimintatavan osaamistaan, laativat
dynaamisen verkostoanalyysin sekä laativat

suunnitelman paikallisen strategian
osallistavasta valmistelusta. Uuden

ohjelmakauden pitäisi alkaa 1.1.2021, mutta jo
nyt tiedetään, että mm. koronasta johtuen
tulee ainakin vuoden tai kahden mittainen
siirtykausi,. Nyt ryhmien käyttöön saadaan

ensimmäistä kertaa historiassa lisärahoitusta
vielä vanhan kauden säännöillä jaettavaksi

alueen yrityksille ja yhdistyksille.

Talkoita                                     euron arvosta.1 105 089

Uusi ohjelmakausi

Leader pähkinänkuoressa

Leader Pohjois-Satakunnan ohjelmakausi lukuina

Paikallislehtijuttuja
475

Kylvä euro Leader -toimintaan,

korjaa lähes seitsenkertainen

sato kotiseutusi parhaaksi

73 000
Tuntia talkoita

KH 5.10.2020 liite 108.2
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Jämijärven jäljillä

38
kehittämishanketta

264 830

suoraa tukieuroa
Jämijärven alueelle

6

yrityshanketta

4
kokoontumispaikan

parannusta

10

uutta toimijaa

REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS
KUNNOSTI LEADER-TUELLA JÄMIN

FRISBEEGOLFRADAN YHTEISTYÖSSÄ
TOMOOTTAJAT RY:N KANSSA. JÄMI

ON TOIMINUT MM. MONEN
KANSAINVÄLISEN

VIERAILIJARYHMÄMME KOHTEENA JA
MAJOITTAJANA.

Kansainvälisen tason
frisbeegolf rata

Seuraa somekanaviamme
Facebookissa Leader Pohjois-Satakunta

Twitterissä @LeaderPohjSata
Instagramissa aktiivinen.pohjoissatakunta

Youtube: Leader Pirkanmaa & Leader
Satakunta.

Kanavilla paljon aineistoa kauden tuloksista.

Pitovoimaa Pohjois-Satakuntaan
Jämijärven Yrittäjät ry:n hankkeessa saatiin
Jämijärvellä veneileville ensimmäinen
vierasvenelaituri. Markulahden ranta-alue
valikoitui paikaksi hyvän parkkipaikan ja
veneenlaskupaikan ansiosta. Myös matka
keskustan palveluihin ei rannalta ole pitkä.
Paikkoja laiturissa on 8. Lisäksi hankkeessa
saatiin penkki, ilmoitustaulu ja roskapönttö
ranta-alueelle. Hanke edistää ranta-alueen
monikäyttöä ja viihtyisyyttä.

Puusepänliike Jarette kehitti toimintaansa
yritysinvestointituen avulla.

Tuotevalikoiman laajentamiseksi yrittäjä
hankki mm. laserleikkurin, jolla voidaan
työstää monenlaisia ohuita ja pehmeitä
materiaaleja kuten vaneria, kangasta ja

akryyliä. Pientuotteiden valmistus antoi
mahdollisuuden myös verkkokaupan

avaamiselle. 

Toimisto: 
Kuninkaanlähteenkatu 12,

38700 Kankaanpää
etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

Geopark kauden yhdistävin tekijä

4
nuorten omaa

projektia

Jämijärven helmi on Jämi, joka näkyy myös ohjelmakautemme
hankekirjossa niin yritys- kuin yhdistyshankkeidenkin osalta.
Matkailuinvestointien ohella Jämijärven hankeissa korostuu
pienteollisuuden ja kiertotalouden investointeihin panostaminen. 
Yhteisöpuolella hankkeisiin on tullut mukaan ilahduttavasti uusia toimijoita
ja hankkeita on toteutettu niin eri kylillä, paikalliskulttuurin kehittämiseksi
kuin matkailun tukemiseksi. Teemahankkeiden
pieninvestointimahdollisuuksia on osattu hyödyntää Jämijärvellä hyvin
kuten myös Nuoriso-Leader tukea, tukea nuorten omille ideoille.  Tässä
Jämijärven kaudesta esimerkkipoimintoja sekä muutamia tunnuslukuja.

Geopark on on onnistunut yhdistämään
alueen toimijoita yli kunta- ja

maakuntarajojen. Monen vuoden
valmistelutyö palkittiin, kun

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan Geopark sai
virallisen statuksen kesällä 2020. 

Geologisesti ja kulttuurisesti tärkeät
kohteet tuodaan nyt yhtenäisesti ja

monikanavaisesti. Matkailualan yrittäjät ja
yhdistykset kehittävät palveluitaan niin, että
alueella olisi jatkossa valmius suurempien
ihmismäärien palvelemiseen. Tämä näkyy

kauden  hankkeissakin. Geopark sidonnaista
tukea on myönnetty 813 000 € 25:een

hankkeeseen. Talkootyön ja yksityisen rahan
kanssa summa nousee 1,7 miljoonaan. 

Työtä on vielä paljon tehtävänä, mutta alku
näyttää joka tapauksessa

hyvältä.  Luonnossa liikkuminen ja
maaseutu ympäristönä ovat olleet korona-

aikana kovassa nosteessa, toivottavasti
tämänsuuntainen kehitys jatkuu.


