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Tiivistelmä

Pomoottori ry. on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, eli niin sanottu toimintaryhmä. Tämä
on Pomoottori ry:n kehittämisohjelma vuosille 2007−−−−2013. Ohjelmaa toteutetaan Itä- ja Kaakkois-
Pirkanmaalla Juupajoen, Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkäneen kunnissa.

Pomoottorin kehittämisohjelman tavoitteena on elämän laadun ja elinolojen parantaminen Itä- ja
Kaakkois-Pirkanmaalla. Tavoitteessa nähdään kaksi ulottuvuutta: 1) asumisen ja elämisen
ulottuvuus sekä 2) ansainnan ulottuvuus eli työllistymismahdollisuudet. Ohjelman läpäisevinä
periaatteina ovat yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen, kestävän kehityksen ja tasa-
arvon edistäminen sekä läheisyyden ekonomian hyödyntäminen.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan kolmella painopistealueella:

1. Elinympäristö (asumisen ja elämisen ulottuvuus)
asuminen
ympäristö
julkiset ja ei-kaupalliset (kolmannen sektorin) palvelut

2. Elinkeinot (ansainnan ulottuvuus)
yrittäjämyönteinen ilmapiiri
palveluyrittäjyys
luonnonvara-ala
matkailu

3. Kulttuuri (asumisen ja elämisen sekä ansainnan ulottuvuudet)

Pomoottorin kehittämisohjelman valmisteluun ovat osallistuneet paikalliset ihmiset ja
ohjelmaprosessi on ollut avoin. Ohjelma perustuu toiminta-alueen tarpeisiin. Ohjelmaa
kirjoitettaessa keskeisenä aineistona ovat olleet alueen ihmisiltä kerättyjen ideoiden ja ajatusten
lisäksi kokemukset edellisiltä ohjelmakausilta sekä sidosryhmiltä saatu palaute.

Pomoottorin tehtävänä on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita omatoimiseen kehittämistyöhön.
Pomoottori on välittäjäorganisaatio viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välillä. Toiminnan
haasteena ovat sidosryhmien erilaiset tarpeet. Pomoottori toimii aktiivisesti ruohonjuuritasolla
etsien paikallisia kehittämisideoita ja tarpeita. Se auttaa yksittäisten ideoiden jalostamisessa
toteutettavaan muotoon.

Yhteystiedot:

Pomoottori ry.
Koulutie 1 A 4
35300 ORIVESI
pomoottori@pirkanmaaseutu.org
puh: 040 569 3844 / (03) 3352244



2

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................................................................. 1

1 JOHDANTO................................................................................................................................................................... 3

2 KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT ....................................................................................................... 3

2.1 TOIMINTA-ALUE ....................................................................................................................................................... 3
2.2 VÄESTÖ .................................................................................................................................................................... 6
2.3 ELINKEINOT.............................................................................................................................................................. 7
2.4 TOIMINTA-ALUEEN SWOT-ANALYYSI...................................................................................................................... 9

3 KOKEMUKSIA LEADER + -KAUDELTA ............................................................................................................. 10

4 KOHTI OHJELMAKAUTTA 2007-2013 ................................................................................................................. 12

4.1 OHJELMAN VALMISTELU......................................................................................................................................... 12
4.2 KEHITTÄMISTEEMAN VALINTA ............................................................................................................................... 14

5 KEHITTÄMISOHJELMAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET....................................................................... 15

5.1 TEEMA JA LÄPÄISEVÄT PERIAATTEET ..................................................................................................................... 15
5.2 HYVÄ ELINYMPÄRISTÖ JA TASAPAINOINEN ELÄMÄ ................................................................................................ 15
5.3 MONIPUOLISET ELINKEINOMAHDOLLISUUDET JA YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN ............................................... 18
5.4 KULTTUURI HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ JA VETOVOIMATEKIJÄNÄ........................................................................... 20
5.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA .................................................................................................................................. 21
5.6 KEHITTÄMISOHJELMAN MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET .................................................................... 22

6 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTTAMINEN ................................................................................................. 23

6.1 POMOOTTORIN TOIMINTATAPA ............................................................................................................................... 23
6.2 POMOOTTORIN ORGANISAATIO ............................................................................................................................... 25
6.3 RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT .............................................................................................. 27
6.4 YHTEISTYÖ JA YHTEENSOPIVUUS MUIDEN TOIMIJOIDEN JA OHJELMIEN KANSSA..................................................... 27
6.5 ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA ...................................................................................................................... 29

7 SEURANTA JA ARVIOINTI..................................................................................................................................... 30

LÄHDELUETTELO ...................................................................................................................................................... 31



3

1 Johdanto

Pomoottori ry. on Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaalla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys.
Tämä ohjelmakaudella 2007−2013 toteutettava kehittämisohjelma on kolmas Pomoottorin
toimintahistoriassa. Pomoottori perustettiin vuonna 1997 toteuttamaan kansallista Paikallisen
omaehtoisuuden maaseutuohjelmaa POMOa Itä-Pirkanmaalla Juupajoen, Oriveden ja Längelmäen
kunnissa. Leader+ -kaudella 2000−2006 toiminta-alue laajeni Kaakkois-Pirkanmaalle. Nyt
Pomoottorin alue on kuntaliitosten myötä pienentynyt ja tätä kehittämisohjelmaa toteutetaan
Juupajoen, Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkäneen kunnissa.

Edellisen, vuosien 2000−2006 kehittämissuunnitelman laatiminen oli haastava tehtävä, koska
suunnitelmalla haettiin samalla pääsyä Leader-toimintaryhmäksi. Kaakkois-Pirkanmaan seudun
mukaan tuleminen toi omat haasteensa ohjelmatyöhön, sillä Kuhmalahdella, Luopioisissa,
Sahalahdella ja Pälkäneellä ei ennestään ollut toimintaryhmätoimintaa. Nyt tilanne on monella tapaa
muuttunut. Toimintaryhmätyön periaatteet on sisäistetty koko toimialueella, Pomoottori tunnetaan
paremmin ja se on ansainnut ja saanut paikallisten ihmisten luottamuksen. Tästä kertoo muun
muassa se, että uusia hanketoimijoita on saatu rekrytoitua läpi koko ohjelmakauden. Keväällä 2005
Leader+ -ohjelman väliarvioinnin yhteydessä tehdyn hankekyselyn mukaan hankevetäjät pitävät
Pomoottoria asiantuntevana neuvojatahona ja enemmän kehittäjäkumppanina kuin
aluekehitysviranomaisena. Kehittämisohjelman tavoitteiden asettamisessa ollaan entistä
realistisempia. Riittävä vaihtuvuus aktiivisissa toimijoissa takaa raikkaiden uusien ideoiden
syntymisen. Uuden haasteen kehittämistyöhön tällä kertaa tuovat kuntien palvelurakennemuutokset.

2 Kehittämisohjelman lähtökohdat

2.1 Toiminta-alue

Pomoottori ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat ohjelmakaudella 2007−2013 Ylä-Pirkanmaan
seutukunnasta Juupajoki ja Orivesi sekä Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan molemmat kunnat eli
Kuhmalahti ja Pälkäne (ks. Kuva 1).

Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaalla on tapahtunut Pomoottorin toiminta-alueen kokoon vaikuttavia
muutoksia ohjelmakaudella 2000−2006. Sahalahden kunta liittyi Kangasalaan vuonna 2005 ja sen
alue siirtyy Kantri ry:n toiminta-alueeseen. Vuoden 2007 alusta Längelmäen kunta jaetaan siten,
että sen itäosa liitetään Jämsän kaupunkiin ja länsiosa Oriveden kaupunkiin. Oriveteen liitettävä
alue on kooltaan 292 neliökilometriä (Jämsään 201 km2) ja alueella asuu 600 asukasta (Jämsään
liitettävällä alueella 1130 asukasta). Pomoottorin kannalta merkittävää on se, että Längelmäen
suurimmat ja aktiivisimmat kylät (Västilä, Talviainen, Uuhiniemi, kirkonkylä) jäävät
toimialueemme puolelle. Vuoden 2007 alussa tapahtuu myös toinen kuntaliitos, kun Luopioinen ja
Pälkäne yhtyvät muodostaen uuden Pälkäneen kunnan.

Kuntaliitosten myötä Pomoottorissa koettiin tarpeelliseksi pohtia toiminta-alueen rajoja uudelleen.
Syksyllä 2005 käytiin neuvotteluja toisen ylä-pirkanmaalaisen toimintaryhmän PoKo ry:n kanssa
mahdollisesta yhdistymisestä. Neuvottelut kariutuivat siihen, että PoKo ry:n hallitus katsoi alueesta
muodostuvan maantieteellisesti liian laajan. Tämän jälkeen Pomoottori kääntyi Tampereen seudulla
toimivan  Kantri ry:n puoleen. Näissä neuvotteluissa todettiin, että yhteistoimintaa kannattaa
suunnitella toiminnallisin perustein, esimerkiksi tiedotuksen ja kansainvälisen toiminnan saroilla.
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Pomoottorin toiminta-alue on verrattain pieni maantieteellisesti, mistä johtuen välimatkat pysyvät
kohtuullisina ja yhteistyö on sen puoleen helppo järjestää. Alueen koko pinta-ala on vajaa 2200
neliökilometriä ja asukasluku noin 19 620, kun huomioidaan Längelmäeltä Oriveteen kuntaliitoksen
myötä siirtyvät asukkaat. Alueen poikki kulkevat valtatiet 9 (Tampere-Jyväskylä) ja 12 (Tampere-
Lahti). Jyväskylän ja Haapamäen ratoja pitkin kulkevat junat pysähtyvät Oriveden ja Juupajoen
Korkeakosken asemilla.

KUVA 1. Toiminta-alueen kartta (vuoden 2006 tilanne). Längelmäestä Jämsään liitettävä osa ei
kuulu Pomoottorin toiminta-alueeseen

Maakuntakaavassa eritasoiset keskukset on määritelty väestöpohjan, etäisyystekijän, palvelujen,
työpaikkojen, vapaa-ajan asuntojen, julkisen liikenteen palvelutason sekä keskusten liikenteellisen
sijainnin perusteella. Haja-asutusalueilla painotetaan olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä
ja taajamissa puolestaan eheyttämistä, jolla pyritään elinympäristön toimivuuden ja taloudellisuuden
edistämiseen. Pomoottorin alueella on vuonna 2020 maakuntakaavan tavoitteellisen luokituksen
mukaan seuraavat eritasoiset keskukset:

Kaupunkikeskus (1 kpl) Orivesi
Kuntakeskus (3 kpl) Pälkäne, Luopioinen, Juupajoen Korkeakoski
Paikalliskeskus (7 kpl) Aitoo, Rautajärvi, Pohja, Kuhmalahden kk, Eräjärvi, Hirsilä, Lyly
Palvelukyläkeskus(7 kpl) Laitikkala, Salmentaka-Sappee, Puutikkala, Järvenpää, Päilahti, Västilä,

Kopsamo

Paikalliskeskuksesta löytyy päivittäispalvelujen (koulu, postipalvelu, kauppa) lisäksi muita
palveluja, kuten neuvola, baari, palvelutalo tai pankki. Palvelukyläkeskuksissa palvelutaso on
hieman alempi. Tämän virallisen kaavamerkintäjärjestelmän ulkopuolella on useita pienempiä
vakituisen asutuksen kyliä sekä kesäasutukseen perustuvia kyliä. Ne ovat toimintaryhmän
toiminnan kannalta yhtä tärkeitä kuin isommat kylät, joissa toiminta on vakiintunutta.

Alueen kuntakeskuksista on Tampereelle matkaa 35–60 kilometriä. Alue sijoittuu Tampereen itä- ja
koillispuolelle kaarenomaisena vyöhykkeenä Längelmäveden reitin ympärille. Tampereen seutu
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tarjoaa työpaikkoja alueen asukkaille, ja toisaalta sieltä suuntautuu muuttoliikettä alueelle. Uhkana
alueen omaehtoiselle ja aktiiviselle toiminnalle on kulkeminen liiaksi Tampereen vanavedessä. On
tärkeää säilyttää itse tekemisen meininki, eikä antaa henkiselle laiskuudelle tilaa. Tähän on
kiinnitettävä huomiota etenkin kuntakeskuksissa, sillä niissä omaehtoista asukkaiden toimintaa on
usein muita kyliä vähemmän.

Kyläkeskusten kehittyminen edellyttää kunnossa olevaa ja hoidettua tiestöä, myös talviaikaan. On
huomattava, että Pomoottorin toimialueella on huomattavasti enemmän yleisiä sorateitä kuin
Pirkanmaalla keskimäärin.

Maisemaltaan alue on maaseutumaista ja valtaosa siitä kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutuun. Juupajoki ja Oriveden pohjoisosa kuuluvat Pohjois-Hämeen järviseutuun. Alueen
kaikki kunnat luokitellaan Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman kuntatyypittelyn mukaan
ydinmaaseutuun kuuluviksi, lukuun ottamatta Oriveteen liitettävää Längelmäen osaa, joka on
harvaan asuttua maaseutua. Ydinmaaseudulla tarkoitetaan vahvaa alkutuotantoaluetta, jossa on
paikoitellen teollisuuden toimialakeskittymiä. Pälkäne ja Kuhmalahti on luokiteltu myös
kaupunkien ja maaseudun yhteiseen vuorovaikutusalueeseen kuuluviksi. (Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä 2004.) Pomoottorin toiminta-alueella ovat seuraavat tarkkaan harkitut ja
seudullisesti merkittävät kehittämisen kohdealueet, joille maakuntakaavassa on annettu erityiset
kehittämissuositukset:

- Laitikkala ja Epaala Pälkäneellä (maaseutuelinkeinot)
- Kopsamon kylä Juupajoella (maaseutuasuminen)
- Valtatie 9:n ja kantatie 58:n risteysalue Orivedellä (liikenteen solmukohta)
- Sappeen alue Pälkäneellä (matkailu)
- Vehoniemen-Isokankaan harjualue Pälkäneellä (pohjaveden muodostumisalue)

Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia Pomoottorin alueella ovat maakuntakaavan 2005 mukaan
Juupajoen kulttuurimaisema sekä Härmänsaaren perinnemaisema Orivedellä. Valtakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai -kohteita ovat Juupajoella Lylyn asemayhdyskunta,
Korkeakosken teollisuusympäristö, Hyytiälän metsäasema ja Kallenautio; Luopioisissa Puutikkalan
kylä ja Raiskion Torppa (Ämmätsä); Orivedellä Onnistaipaleen kylä, Oriveden rautatieasema sekä
Oriveden kirkko ja tapuli; Pälkäneellä Pälkäneen pitäjänkeskus (mm. Onkkaala) sekä Längelmäellä
(Oriveden puolella) Tunkelo. Lisäksi alueella on lukuisia maakunnallisesti arvokkaita maisemia ja
kohteita. Yksi maakuntakaavan kolmesta erityisen merkittäviä luontoarvoja sisältävästä
aluekokonaisuudesta on pääosin Oriveden alueella sijaitseva valtion omistama Pukalan
virkistysmetsä. Längelmäellä (Oriveden puolella) on myös Sinivuoren luonnonpuisto. Arvokkaat
maisema-alueet ja kohteet ovat vahvuuksia, joita alueen kehittämisessä voidaan hyödyntää.

Alueen kylistä Aitoo, Eräjärvi, Lyly ja Västilä on palkittu Pirkanmaan Vuoden kylä -kunniakirjalla.
Näistä Eräjärvi on hyvä esimerkki kylästä, jonka entisenä kuntakeskuksena oli pysyttävä aktiivisena
säilyttääkseen asemansa lähialueen keskuksena. Eräjärvi liitettiin Oriveteen vuonna 1973.
Vastaavanlaista kehitystä on ollut nähtävissä Sahalahdella, joka liittyi Kangasalaan vuoden 2005
alussa. Paikalliskeskusten lisäksi Pomoottorin alueella on useita aktiivisia perinteisen
kylätoiminnan palvelukyliä. Längelmäen Västilä on hyvä esimerkki palveluiden uudelleen
järjestämisestä kyläläisten yhteistyöllä. Kolmannen tyyppisen aktiivisen toiminnan kylä on
esimerkiksi Kuhmalahden Pajula, jonka toiminnassa merkittävä rooli on mökkiläisillä. Pajula on
esimerkki uudelleen heränneestä kylästä, jossa pienen uimarannan kunnostushankkeen jälkeen on
ollut toimintaa ilman hankerahoitustakin.
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2.2 Väestö

Pomoottorin alueen väestömäärä kasvoi Leader+ -ohjelmakauden aikana vuosina 2000−2005 0,3
prosenttiyksikköä eli 183 henkeä (taulukko 1). Väestömäärän kasvoi Pälkäneellä ja Orivedellä kun
taas muissa kunnissa se väheni. Tulevien kymmenen vuoden aikana väestömäärän kehitys tulee
muuttumaan Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan negatiiviseksi kaikissa muissa kunnissa
paitsi Kuhmalahdella.

Tarkasteltaessa väkiluvun kehitystä vuodesta 1970 alkaen (kuva 2) havaitaan, että väkiluvun
väheneminen on tasaantunut 1990-luvun aikana Kaakkois-Pirkanmaalla ja kääntynyt jopa
hienoiseen nousuun Pälkäneen osalla. Itä-Pirkanmaalla Oriveden väkimäärä väheneminen näyttää
ennusteen mukaan tasaantuvan 2000 luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä (Längelmäen kuntajaon
mukana siirtyvät asukkaat eivät ole luvuissa mukana) kun taas Juupajoen väkimäärä jatkaa
alenemistaan.

Pomoottorin toiminta-alueen elinvoimaisuuden kannalta olisi tärkeää saada Tampereen seudun
voimakas väestönkasvu heijastumaan myös Oriveden ja Juupajoen väestönkehitykseen.

TAULUKKO 1. Kuntien asukaslukujen kehitys (Tilastokeskus)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ennuste
2015

muutos
2000-
2005, %

muutos
2005-
2015,%

Juupajoki 2 371 2 308 2 248 2 252 2 275 2 224 2003 -6,20 -9,9
Kuhmalahti 1 130 1 117 1 124 1 096 1 118 1 120 1222 -0,88 9,1
Luopioinen 2 409 2 365 2 370 2 372 2 395 2 405 2398 -0,17 -0,3
Orivesi 8 886 8 917 8 902 8 839 8 890 8 929 8836 0,48 -1,0
Pälkäne 4 273 4 260 4 262 4 321 4 342 4 456 4399 4,28 -1,3
Yhteensä 19 069 18 967 18 906 18 880 19 020 19 134 18858 0,34 -1,4

Huom. Taulukosta puuttuvat Längelmäen tiedot. Vuoden 2007 alusta voimaan astuvan kuntaliitoksen johdosta Oriveden
asukasluku kasvaa noin 600 asukkaalla.

Asutus on sijoittunut alueelle epätasaisesti. Hyvin harvan asutuksen alueita ovat Oriveden
luoteisosa sekä Kangasalaan rajoittuvat alueet Kuhmalahden, Luopioisen ja Pälkäneen kunnista
(Pirkanmaan maakuntakaava). Sekä Ylä- että Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnissa asutut ruudut
(neliökilometrillä vähintään 1 asukas) ovat vähentyneet vuosina 1995−2004 yli 3 prosenttia.
Autioitumisuhkaa kuvataan laskemalla niiden km2-ruutujen osuus, joissa nuorin asukas on täyttänyt
50 vuotta. Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa näiden ruutujen osuus oli vuonna 2004 noin 27 % ja
Kaakkois-Pirkanmaalla tilanne oli vain hieman parempi, 21−26,9 %. (Kuntaliitto 2005.) Kun
kuntien asukasluku ei ennusteen mukaan merkittävästi vähene muualla kuin Juupajoella, kertonee
autioitumisuhka asutuksen keskittymisestä. Kylien kehittymisen kannalta tämä ei ole toivottavaa,
sillä se edesauttaa olemassa olevien, pääosin yksityisten tuottamien, palveluiden katoamista ja
kyläelämän kuihtumista vain kesäaikaiseksi, harrastuspohjalta toteutetuksi puuhasteluksi.
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KUVA 2. Kuntien asukasluvun kehitys 1970-2000 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020
(Tilastokeskuksen aineiston mukaan)

Väestön ikärakenne toiminta-alueella on hieman vanhentunut päättymässä olevalla
ohjelmakaudella. Vuonna 2004 0−14-vuotiaita oli 16,8 %, 15−64-vuotiaita 61,3 % ja yli 65-
vuotiaita 21,8 %. Lasten osuus on jonkin verran vähentynyt vuoteen 1999 verrattuna ja vanhusten
osuus lisääntynyt. Väestö on keskimäärin hieman vanhempaa verrattuna muihin ydinmaaseudun
toimintaryhmien alueisiin, ja vanhusväestön osuus on huomattavasti suurempi kuin koko maan
keskiarvo 15,9 %. Demografinen huoltosuhde eli lasten (0-14 v.) ja vanhusten (yli 65 v.) määrä
sataa työikäistä kohden oli vuonna 2003 Pomoottorin alueen kunnissa huomattavasti suurempi kuin
Pirkanmaalla tai koko maassa keskimäärin. Se vaihteli Pälkäneen ja Juupajoen 59:stä Luopioisen
75:een, kun koko maan keskiarvo on hieman alle 50. (Suomen Leader+ -ohjelman väliarviointi
2005, Pirkanmaan liitto 2005.) Väestön ikääntyminen sekä eläkkeelle siirtyvien muuttaminen
(koti)seudulle luo paineita etenkin peruspalveluiden järjestämiselle.

Pomoottorin toimialueella kesäasukkaiden osuus on erityisen suuri Kuhmalahdella ja Luopioisissa,
jossa tilastokeskuksen mukaan (lähde Pirkanmaan liitto) kesäasukkaiden osuus vuonna 2003
asukkaista oli 123 ja 133 prosenttia. Pälkäneellä vastaava luku oli 57 ja Orivedellä 30. Längelmäellä
kesäasukkaiden osuus on asukkaista oli kaikkien suurin koko Pirkanmaalla (152% vuonna 2003).
Kun vuoden 2007 kuntajaon yhteydessä kesäasukasvaltaiset osat Längelmäkeä liittyvät osaksi
Oriveden kaupunkia, tulee kesäasukkaiden osuus muuttumaan myös Oriveden osalta. Juupajoella
kesäasutuksen merkitys on pienin (27%) johtuen lähinnä siitä, että kunnan alueella on suhteellisesti
vähemmän vesistöjä kuin muualla Pomoottorin toimialueella.

2.3 Elinkeinot

Työpaikkarakenteeltaan Pomoottorin toiminta-alue on huomattavasti alkutuotantovaltaisempaa kuin
Pirkanmaa tai koko maa keskimäärin. Siksi on perusteltua, että Pomoottorin kehittämisohjelmassa
kiinnitetään huomiota myös maa-, metsä- ja kalatalouselinkeinojen uusiin mahdollisuuksiin. Alueen
kuntien välillä on selviä eroja työpaikkarakenteessa. Kuhmalahdella maa-, metsä- ja kalatalouden
osuus työpaikoista on huomattavasti muita kuntia suurempi ja vastaavasti siellä teollisuuden ja
rakennustoiminnan työpaikkoja on huomattavasti muita kuntia vähemmän.
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Juupajoella teollisuuden ja rakennustoiminnan osuus on suurin, yli 30 % kaikista työpaikoista.
Siellä on vahva sahateollisuuden keskittymä, jonka suurimmat yksiköt ovat UPM-Kymmene
Timber-ryhmään kuuluva Korkeakosken Saha ja JPJ-Wood Oy. Korkeakosken saha on kuitenkin
UPM:n ketjuohjauksessa oleva tuotantolaitos, joten sitä koskevat päätökset tehdään alueen
ulkopuolella ja toimintaan liittyvä erikoisosaaminen on pääosin alueen ulkopuolella.

Kaakkois-Pirkanmaa on pärjännyt vuosina 1998−2003 Suomen muita maaseutumaisia seutuja
paremmin ja Ylä-Pirkanmaan kehitys on puolestaan ollut heikoimmasta päästä sekä BTV-
indikaattorin (Bruttokansantuote, Työllisyys, Väestö) että tuotannon arvonlisäyksen osalta.
(Kuntaliitto 2005). Orivedellä ja Juupajoella, niin kuin koko Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa, on
työttömyysaste ollut viimevuosina huomattavasti korkeampi kuin Kaakkois-Pirkanmaan kunnissa.

Alueen yrityskantaa tarkastellessa voidaan todeta että toimialarakenne on hajanainen ja alueen
yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä. Näin ollen alueelta puuttuvat globaalin kilpailun
menestymistekijöinä pidettävät toimialakeskittymät ja niiden mukanaan tuomat eri alojen sisäiset
verkostot ja yhteydet eri alojen tutkimuslaitoksiin. Alueella ei siten ole yrityksiin perustuvaa
itsenäistä kasvun lähdettä, jonka varaan elinkeinojen kehittämistä tukeva ohjelma voitaisiin
rakentaa. Työllisyyden ja kuntien verokertymän näkökulmasta asiassa on se myönteinen puoli, että
yksittäistä toimialaa koskeva suhdannevaihtelu ei järkytä koko alueen työllisyyttä tai taloutta.

TAULUKKO 2. Työpaikat 2002 ja elinkeinojen osuudet (%, Pirkanmaan liitto 2005) ja
työttömyysaste (%, Pirkanmaan työllisyyskatsaus 5/2005.)

Yhteensä
(kpl)

Maa-,
metsä- ja
kalatalous

Teollisuus ja
rakennus-
toiminta

Palvelut Tunte-
maton

Työttömyys-
aste (5/2005)

Juupajoki 819 13,6 31,6 52,5 2,3 11.2
Kuhmalahti 273 22,0 12,1 62,6 3,3 7,3
Luopioinen 874 16,5 29,1 52,4 2,1 7,8
Orivesi 2674 11,0 24,9 61,0 3,1 13,2
Pälkäne 1410 16,9 27,5 52,5 3,1 6,5
Pom. alue 6050 14,0 26,4 56,7 2,9 10,4
Pirkanmaa 3,2 32,4 62,7 1,7 10,5
Suomi 4,5 25,6 68,0 1,8 9,5

Pirkanmaan liiton tekemän Pirkanmaan aluetalouden rakenne ja seutukuntaprofiilit julkaisun
mukaan maatalouden työllistävyys pienenee Kaakkois-Pirkanmaalla yleistä trendiä hitaammin
erikoistuneen viljelyn ansiosta. Ylä-Pirkanmaalla Oriveden seutu puolestaan hyötyy parhaiten
Tampereen kasvusta (Pirkanmaan liitto, sama julkaisu).

Toiminta-alueen kunnista käydään töissä lähistön kunnissa ja päinvastoin. Eniten liikennettä on
Tampereen suuntaan. Yhteensä alueen kunnista käy Tampereella töissä 1080 henkilöä ja toiseen
suuntaan pendelöi työmatkansa 330 henkilöä (Tilastokeskus, elinkeinorakenne ja työssäkäynti
2003). Kunnista ainoastaan Luopioinen on työpaikkaomavarainen, muissa alueen kunnissa
työpaikkaomavaraisuus vaihtelee 63%:n (Kuhmalahti) ja 94%:n (Juupajoki) välillä (Pirkanmaan
liitto, Pirkanmaan väestönmuutokset 2005 ja työssäkäyntiliikenne 2003).Tampereen lisäksi työssä
käydään alueen pohjoisosista Mäntässä niin paperitehtaalla kuin alueen metalliyrityksissä, Jämsässä
sekä paperitehtailla että kasvavassa määrin Himoksessa, Hallin varuskunnassa ja Patrian tehtailla
Kuorevedellä. Alueen eteläosista työmatkaliikennettä suuntautuu Valkeakoskelle ja Hämeenlinnaan
(yli 100 henkilöä) (Pirkanmaan liitto, julkaisu B 98).
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Näiden lukujen perusteella Pomoottorin alue houkuttelee asumisympäristönä, vaikka työpaikkojen
suhteen alue ei ole täysin omavarainen. Esimerkiksi Orivedellä asuu tai sinne on muuttanut
huomattava määrä perheitä, joissa toinen puolisoista on töissä Jämsässä ja toinen Tampereen
seudulla. Oriveden seudulla onkin mahdollista hyödyntää maantieteellistä sijaintiaan entistä
paremmin.

Vaikka Pomoottorin toiminta-alue on melko yhtenäistä ydinmaaseutua, on Kaakkois-Pirkanmaan ja
Itä-Pirkanmaan välillä havaittavissa eroja muun muassa toimintakulttuurissa. Pomoottorin toiminta-
alueen laajetessa Kaakkois-Pirkanmaalle koettiin toimintakulttuurien erilaisuus alussa hankalaksi.
Yhteistyö on kehittynyt ja periaatteena on ollut se, että yritetään ottaa oppia naapurista. Tähän on
pyritty esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä siten, että kaakkoispirkanmaalaisen
hankkeen ohjausryhmässä olisi jäsen Itä-Pirkanmaalta ja päinvastoin. Monien tunnuslukujen
mukaan Kaakkois-Pirkanmaalla menee paremmin: siellä on muuttovoittoa ja työttömyysaste on
pienempi. Alueen imago on houkuttelevampi ja markkinointiosaaminen parempaa. Itä-Pirkanmaalla
puolestaan perinteinen kylätoimintakulttuuri on vahvempaa. Elinkeinopuolella
maaseutumatkailussa on Itä-Pirkanmaalle perustettu useita maatilamajoitusta tarjoavia yrityksiä,
mistä Kaakkois-Pirkanmaalla on vielä puutetta. Pirkanmaan liiton selvityksen mukaan Kaakkois-
Pirkanmaan matkailussa on potentiaalia, mutta kasvun ratkaisee halukkuus ja kyky
lisäinvestointeihin (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan aluetalouden rakenne ja seutukuntaprofiilit).

2.4 Toiminta-alueen SWOT-analyysi

Vahvuudet
- Edullinen sijainti Tampereen, Hämeenlinnan, Mäntän, Jämsän ja myös Jyväskylän vaikutuspiirissä; kyseiset

kaupungit sijaitsevat työssäkäyntietäisyydellä ja silti ovat riittävän kaukana jolloin voidaan säilyttää alueen oma
identiteetti

- Alueen kunta- ja kyläkeskuksiin hyvät liikenneyhteydet
- Ihmisen kokoinen yhteiskunta, hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan elinympäristöön
- Runsaasti erikokoisia, aktiivisia kyliä, asuinympäristöjen monimuotoisuus
- Luonto, kulttuurimaisema, vesistöt, kehittyviä retkeilyalueita
- Vapaa-ajanasutus
- Pienyrittäjyyttä
- Monipuolinen, perinteikäs ja osaava kulttuuritarjonta
- Pomoottorin vakiintunut asema alueen kehittäjänä

Heikkoudet:
- Tampereen sokea seuraaminen, oman identiteetin ja omien vahvuuksien kehittämisen unohtaminen
- Yrittäjien ikääntyminen, ei löydy jatkajaa
- Toimijoiden hajanaisuus, yhteistyön perinne puuttuu
- Näköalattomuus
- Kuntien kaavoitus keskittyy kuntataajamien täydennysrakentamiseen
- Toimialarakenne on hajanainen ja yritykset ovat pääsääntöisesti pienehköjä
- Varsinkin Itä-Pirkanmaan matalapalkkaisen ja alhaisen koulutustason kenkäteollisuuden alamäestä aiheutuva

kielteinen mielikuva alueesta ja vaikeasti työllistyvien suuri joukko
- Yrittäjien, ”osaajien” ja päätöksentekijöiden välinen verkostoituminen on olematonta
- Yhteistyökulttuurin puutteellisuuden takia voimavaroja ei osata yhdistää ja kumppanin haku koetaan liian

vaikeaksi, minkä seurauksena uudet mahdollisuudet pääsevät valumaan liian helposti pois alueelta
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Mahdollisuudet
- Tampereen ja muiden keskusten vetovoiman hyödyntäminen erityisesti tarjoamalla mahdollisuuksia avaraan

asumiseen taajamissa, kylissä ja haja-asutusalueella
- Palveluyrittäjyyden edistäminen
- Asumisen ja toimitilojen edullisuus
- Längelmäveden tunnettuuden hyödyntäminen
- Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamisen hyödyntäminen myös maakunnassa
- Kulttuurin hyödyntäminen myös elinkeinona
- Läheisyyden ekonomian hyödyntäminen käytännön tasolla (yhteistyön ja erilaisen vuorovaikutuksen lisääminen)
- Sosiaalisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen
- Oman aktiivisuuden lisääminen ja riskin ottaminen kehittämistoiminnassa

Uhat:
- Keskittyminen vain taajamien kehittämiseen
- Sosiaalisen verkoston mureneminen (syrjäytyminen)
- Innovatiivisuuden unohtaminen
- Osaavan työvoiman saatavuus yrityksiin
- ”Minä itse”  tai ”Me itse” – asenne lamaannuttaa
- Alue ei pysty määrittelemään omaa asemaansa ja sitä kautta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, jolloin

mahdollisuuksien hyödyntäminen ja sen edellyttämä verkostoituminen jää tekemättä
- Koska elinkeinojen kehittämisessä ei ole löydettävissä kärkitoimialoja niin uhkana on että tyydytään vain olemaan

ja reagoidaan jälkikäteen toimintaympäristön muutoksiin
- Kehittämistyöhön ei resursoida itse riittävästi ja mahdollisiin kasvukohteisiin ei löydy riittävästi

investointirahoitusta
- Keskittyminen vain jo olemassa olevien mahdollisuuksien kehittämiseen (Sappee, Purnu jne.), rohkeuden puute

tukea uutta
- Puhutaan, muttei tehdä

3 Kokemuksia Leader + -kaudelta

Pomoottorin kehittämissuunnitelman 2000−2006 teemana oli maaseudulta kaupunkiin suuntautuvan
muuttoliikkeen hidastaminen ja maaseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen vauhdittaminen.
Kehittämissuunnitelmassa oli kolme painopistettä: 1) eläminen, 2) yrittäjyys ja paikallisten
resurssien hyödyntäminen sekä 3) nuorten työllisyys ja kotiseutuun kytkeytyminen.

Vuoden 2005 loppuun mennessä hankkeita oli saatu 110 kappaletta, joista 10 odotti vielä joulukuun
alussa rahoituspäätöstä. Hankkeista 46 % kuului elämisen painopisteeseen, 48,5 % yrittäjyyden ja
paikallisten resurssien hyödyntämisen painopisteeseen ja 5,5 % nuorten työllisyyden ja kotiseutuun
kytkeytymisen painopisteeseen. Hankkeiden saama julkinen tuki jakautui painopisteittäin
vastaavasti seuraavasti: eläminen 46 %, yrittäjyys 42 % ja nuoriso 12 %. Viidesosa kaikista
hankkeista oli yrityshankkeita ja loput kehittämishankkeita. Elämisen painopisteessä eniten tehtiin
fyysiseen ja sosiaaliseen elinympäristöön liittyviä hankkeita. Toisessa painopisteessä oli paljon
yrittäjyyteen ja toimintaympäristöön liittyviä hankkeita sekä elämysmatkailuun liittyviä hankkeita.
Nuoriso-painopisteeseen tehdyt hankkeet liittyivät lähinnä nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja sekä
kansainvälisyyteen ja omaan kulttuuriin.

Pomoottorin kehittämissuunnitelma vuosille 2000−2006 on toteutunut hyvin ja sen toteuttamisesta
saadut kokemukset auttavat suuntaamaan toimintaa seuraavalle kaudelle. Erityisen tyytyväisiä
yhdistyksen työntekijät ja hallitus ovat siihen, että uusia hankehakijoita ja toteuttajia on saatu
mukaan eri puolilta aluetta koko ohjelmakauden ajan. Esimerkiksi vuonna 2005 Pomoottorin
hallituksen hyväksymistä hankkeista kaksikymmentä oli uuden toimijan toteuttamia ja vain
yhdeksää haki jo aikaisemmin hanketta toteuttanut taho, yleensä kunta. Näissäkin tapauksissa
hyväksytyt hankkeet eivät olleet nk. jatkohankkeita. Sama toistui myös vuonna 2006.
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Kokemuksen mukaan aidosti paikallislähtöiset hankkeet onnistuvat parhaiten, mistä syystä
ammattimaisten hanketahojen hakemuksiin suhtaudutaan Pomoottorissa nihkeästi.
Kehittäjäorganisaatioiden ja ammattikonsulttien hankeideat eivät useinkaan perustu paikallisesti
tiedostettuun tarpeeseen ja toisaalta niiden toteuttamiseen on ammattilaisilta saatavissa liikaakin
apua, jolloin paikallinen aktiivisuus jää pieneksi. Lisäksi Pomoottori ry:n vuosien 2001−2002
toiminnan itsearvioinnissa havaittiin, että ammattikehittäjät käyttävät hankerahoitusta myös oman
normaalin toiminnan pyörittämiseen (Kirjasniemi 2003). Ammattikehittäjien asiantuntemusta
omalla alallaan arvostetaan ja sitä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään esimerkiksi
hankesuunnittelussa. Vastaavasti myös paluumuuttajissa, vapaa-ajan asukkaissa ja mökkiläisissä on
hyödyntämätöntä asiantuntijapotentiaalia, mikä tulee saada mukaan alueen kehittämiseen nykyistä
tehokkaammin. Usein ulkopuoliset näkevät esimerkiksi ympäristössä, rakennuksissa ja kulttuurissa
olevat arvot paremmin kuin koko ikänsä paikalla asuneet.

Aidon paikallisuuden lisäksi hyvien hankkeiden tunnusmerkkejä ovat realistisuus ja se, että alusta
alkaen mukana on useita ihmisiä. Usein ei-kokeneet hankehakijat, joita on sopivasti opastettu,
onnistuvat hankkeissa hyvin. Ohjaus ei kuitenkaan saa olla liian suurta. Onnistuneissa hankkeissa
on saavutettu jokin konkreettinen tulos ja ne ovat niin sanotusti jääneet elämään.

Esiselvityshankkeista, esiselvityshankkeiden kaltaisista kehittämishankkeista ja konkreettisemmista
käynnistyshankkeista on hyviä kokemuksia, ne ovat olleet onnistuneita ja niistä on poikinut
jatkohankkeita. Hyvä esimerkki on Terve talo maaseudulla -projektin aloittanut kehittämishanke,
jossa kartoitettiin asumisen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Kulttuurimatkailua kotikylän
raitilla -hankkeessa puolestaan tehtiin suunnitelmia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
kehittämiseksi. Molemmat hankkeet ovat saaneet jatkoa konkreettisempina kehittämishankkeina.
Esiselvityksen luonne on lainsäädännössä rajattu, eikä varsinkaan käynnistyshankkeisiin helposti
myönnetä tarvittavaa sadan prosentin tukea. Sellaisissa hankkeissa, joissa tavoitteena on saada
mukaan paljon ihmisiä tai jotka tarvitsevat sidosryhmien laajan tuen, kannattaa valmisteluun ja
hankkeen käynnistämiseen käyttää aikaa ja resursseja. Myös varattomilla yhdistyksillä tulee olla
mahdollisuus toteuttaa ideoita, joille todennäköisesti saadaan hyviä jatkohankkeita. Tämä onnistuu
sadan prosentin tuen avulla. Toimintaryhmät ovat ehdottaneen ministeriölle, että tätä varten
perustetaan uusi hanketyyppi.

Toimintaryhmän toimintaa hankaloittavat eniten ohjelmabyrokratiaan liittyvät seikat. Suurimpana
ongelmana ovat maksatusten viivästymiset TE-keskuksessa, mikä haittaa hankkeiden toteuttajia,
mutta myös toimintaryhmän työntekijöiden työtä. Ongelma on todellinen erityisesti pienissä
yhdistyksissä, jotka toimintaryhmän idean mukaisesti ovat avainasemassa ja eniten tukea
tarvitsevat. Pitkät käsittelyajat TE-keskuksessa hidastavat merkittävästi hankkeiden käynnistymistä.
Keinoja käsittelyn nopeuttamiseksi ei Pomoottorilla juurikaan ole, mutta osa alueen kunnista on
tullut apuun myöntämällä välirahoituslainoja kunnan alueella oleville hankkeille. Eräissä
tapauksissa tästä kuitenkin seurasi ongelmia hankkeen maksatusvaiheessa Pirkanmaan TE-
keskuksen vaatiessa maksamaan selkeällä velkakirjalla laaditut lainat pois ennen
maksatuspäätöksen antamista.

Byrokratiaan liittyy myös muita ongelmia, esimerkiksi hankkeilta vaadittavat vuosittaiset
kustannusarviot tuottavat turhaa työtä. Hankkeissa, joissa tehdään korjausrakentamista, pitää olla
optio tarkistaa kustannusarviota hankkeen edetessä. Vanhoissa rakennuksissa eivät esimerkiksi
asbesti ja kosteusvauriot välttämättä näy päällepäin. Yllättävät löydöt voivat venyttää hankkeen
varsinaista alkamista niin, että hankeaika loppuu kesken. Tällöin on oltava mahdollista tehdä
samasta asiasta uusi hanke.
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Pirkanmaan Leader+ -toimintaryhmien (Kantri ry. ja Pomoottori ry.) hanketoiminnasta on
valmistunut huhtikuussa 2006 arviointi, josta käy tarkemmin ilmi hankkeiden vaikutukset ja
kehittämismahdollisuudet. Arvioinnin laati HTM Laura Jänis.

4 Kohti ohjelmakautta 2007-2013

4.1 Ohjelman valmistelu

Tätä kehittämisohjelmaa on valmisteltu ja ideoita on kerätty rinnakkain päättymässä olevan
Leader+ -kauden ohjelman toteuttamisen kanssa. Kehittämisohjelma perustuu toiminta-alueen
tarpeisiin, jotka on saatu esille analysoimalla alueen nykytilaa sekä kokemuksia edellisiltä
ohjelmakausilta. Tärkeimpänä tiedonlähteenä tässä ovat olleet alueen aktiiviset ihmiset.
Toimintaryhmän työntekijät ovat päivittäin työssään vuorovaikutuksessa alueen ihmisten kanssa ja
saavat sitä kautta arvokasta tietoa alueen tarpeista. Ohjelman valmisteluprosessi on ollut avoin ja
siihen ovat osallistuneet paikalliset ihmiset. Tämä takaa toimijoiden sitoutumisen ohjelman
periaatteisiin. Toimimalla ihmisläheisesti ja avoimesti Pomoottori edistää toimijoiden sitoutumista
ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön läpi koko ohjelmakauden.

Joulukuussa 2004 järjestettiin tiedotus- ja aktivointitilaisuudet Kuhmalahdella (noin 20 osallistujaa)
ja Längelmäen Länkipohjassa (noin 30 osallistujaa). Tilaisuuksien tavoitteena oli innostaa Leader+
-kauden loppurutistukseen ja koota ideoita uutta kautta varten. Lisäksi huhtikuussa 2005 järjestettiin
Längelmäen Puharilassa tiedotus- ja aktivointitilaisuus, jossa keskusteltiin Längelmäen
kuntaliitoksen vaikutuksista kylien elämään (noin 25 osallistujaa).

Kehittämissuunnitelman teemoista ja painopisteistä yhdistyksen hallitus on keskustellut tiiviimmin
kokouksissaan keväästä 2005 lähtien. 9.4.2005 pidettiin hallituksen kehittämispäivänä, jolloin
ulkopuolisen kouluttajan johdolla mietittiin kehittämisen kulmakiviä.

Oriveden harrastemessuilla 1.10.2005 Pomoottori järjesti kyselyn, jossa ihmiset saivat kirjoittaa
kehittämisideoitaan lapuille. Vastauksia saatiin noin 40 kappaletta. Kyselyn vastauksissa tulivat
ohjelman pääteemat yllättävän hyvin esille. Loka-marraskuussa 2005 järjestettiin eri puolilla
toiminta-aluetta yhteensä viisi teemakohtaista ideapajaa, joiden tavoitteena oli kerätä ajatuksia uutta
ohjelmaa varten. Teemoina illoissa olivat asuminen, elinkeinot ja yrittäjyys, kulttuuri, nuoriso sekä
maa-, metsä- ja kalatalouden elinkeinot. Ideapajojen suunnittelussa olivat mukana yhdistyksen
hallitus ja työntekijät. Illoista tiedotettiin lehti-ilmoituksella. Lisäksi paikalle kutsuttiin
henkilökohtaisesti aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Kussakin ideapajassa oli asioita
pohtimassa seitsemästä kahteenkymmeneen henkilöä. Yhteensä ideapajoihin osallistui siis yli 50
henkilöä. Keskustelujen pohjalta hahmoteltiin alueen kehittämisen suuntaviivoja ja niissä syntyi
myös konkreettisia hankeideoita, joista yksi toteutetaan Leader-hankkeena vuonna 2006.

Ohjelmaa toimittamaan palkattiin marraskuun 2005 alussa kahdeksi kuukaudeksi projektityöntekijä,
HTM Laura Jänis. Laura Jänis toimitti ohjelmaluonnoksen eri tilaisuuksissa kerättyjen mielipiteiden
ja niistä saatujen kommenttien perusteella.  Yhdistyksen hallitus piti toisen kehittämispäivän
19.11.2005, jolloin käsiteltiin kehittämissuunnitelman /ohjelmaluonnoksen runkoa ja pohdittiin
painopisteitä tarkemmin suhteessa kentältä kerättyihin ideoihin.
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Luonnosvaiheessa ohjelma annettiin arvioitavaksi paikallisille eri alojen asiantuntijoille (katso
myös luku 7). Pomoottori ry:n hallitus käsitteli ohjelmaluonnosta kokouksessaan 30.11.2005 ja
hyväksyi sen ministeriöön lähetettäväksi 12.12.2005. Saadun palautteen perusteella muokattiin
kehittämisohjelman 2007-2013 lopullinen versio, joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa
14.9.2006.

Ohjelman valmistelussa otettiin huomioon kansalliset linjaukset sekä EU:n maaseutustrategia ja -
asetus. Valmisteilla olevan kansallisen maaseutustrategian sekä Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaan maaseudun kehittämistuen tavoitteet pannaan täytäntöön neljällä
toimintalinjalla: 1) Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen, 2) Ympäristön ja
maaseudun tilan parantaminen, 3) Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän
monipuolistaminen sekä 4) Leader-toimintatapa. Leader-toimintatapaa voidaan käyttää kaikkien
toimintalinjojen toiminnassa. Pomoottorin kehittämisohjelmassa painottuvat toimintalinjan 3
toimenpiteet, mutta myös kaikki muut toimintalinjat ovat mukana.

Kehittämisohjelman sisältöä ja sen sopivuutta alueelle on testattu useissa tilaisuuksissa vuoden
2006 puolella. Alkuvuodesta 2006 ohjelman sisältö esiteltiin kuntien luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille. Keskusteluissa ilmeni, että Pomoottorin Leader+ - ohjelma on saanut aikaiseksi
näkyviä ja konkreettisia tuloksia, jotka muutoin olisivat jääneet joko kokonaan tekemättä tai
toteutuneet hitaammin ja vaatimattomammin. Uuden kehittämisohjelman sisällön koettiin
vastaavaan kuntien tavoitteita, ja jo ensimmäisellä esittelykierroksella kunnat ilmaisivat
suhtautuvansa myönteisesti Pomoottori ry:n kehittämisohjelman 2007-2013 rahoittamiseen.
Syyskuussa 2006 asiasta saatiin kuntien kirjalliset sitoumukset.

Kehittämissuunnitelman tavoitteiden yhteensopivuus muiden alueellisten ja seudullisten
tavoitteiden kanssa varmistettiin prosessin aikana useilla eri tavoilla, jotka on tarkemmin selostettu
luvussa 4.3. Työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat myös osallistuneet erilaisiin seudun
kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin, joissa alueen asukkaat, päättäjät, yrittäjät ja muut tahot ovat
keskustelleet eri teemoista. Näitä ovat olleet muun muassa Kaakkois-Pirkanmaan
yrityspalvelukeskuksen järjestämät Kunta ja yrittäjät kohtaa -keskustelutilaisuudet alueen kunnissa,
Oriveden kansalaisopiston järjestämä Onnellisten Orivesi -kaupunkifoorumisarja sekä Tampereen
kesäyliopiston ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen järjestämä hyvinvointipalveluihin liittyvä
seutuseminaari Ruovedellä. Lisäksi uutta ohjelmaa on testattu muun muassa Ylä-Pirkanmaan
elinkeinotiimissä, Längelmäveden kalastusalueen hallituksessa, Terve Talo messuilla sekä RT- ja
Rotary järjestöjen kokouksissa. Valitut teemat ovat saaneen vahvistusta ja hyväksyntää. Usealla
taholla toivottiin vesistöjen ja niiden monipuolisen käytön sisällyttämistä ohjelmaan vielä
voimakkaammin. Tämän palautteen perusteella Pomoottori ry ehdotti muille Pirkanmaan
toimintaryhmille, että syksyn 2006 aikana selvitettäisiin onko mahdollista perustaa kalatalouden
toimintaryhmä Pirkanmaalle. Tässä selvitystyössä Pomoottori ry. lupasi olla hallinnoivana tahona,
mikäli työhön voidaan käyttää LEADER+ -ohjelman teknistä tukea.
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4.2 Kehittämisteeman valinta

Pomoottorin ohjelman teema (elämän laadun ja elinolojen parantaminen), sen ulottuvuudet
(asuminen ja eläminen sekä ansainta eli työllistymismahdollisuudet) ja painopistealueet
(elinympäristö, elinkeinot ja kulttuuri) ovat valikoituneet yhdistelmänä alueanalyysistä, aiempien
ohjelmakausien kokemuksista ja alueen toimijoiden palautteesta. Yhteensovittamistyön on tehnyt
Pomoottori ry:n hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa.

Valittu teema pohjautuu pitkälti siihen tosiasiaan ettei alueella ole itsenäistä kasvun lähdettä, vaan
sen menestyminen perustuu edulliseen sijaintiin kasvukeskusten läheisyydessä. Tällöin toiminta-
alueen tulee pystyä tarjoamaan toimiva vaihtoehto keskuksille mikä tarkoittaa sitä, että elämän
laadun ja elinolojensa on oltava ainakin joillakin osa-alueilla parempi kuin lähialueiden
keskuksissa.

Tampereen vetovoimaisuus on jo havaittavissa Tampereen länsi- ja eteläpuolen kunnissa. Koska
Tampere tulee edelleen jatkamaan kasvuaan, antaa se myös Pomoottorin toimialueelle realistiset
mahdollisuudet panostaa asukasmäärän hallittuun kasvattamiseen tarjoamalla todellisia, erilaisia
vaihtoehtoja maaseutumaiselle asumiselle sekä taajamissa, kylissä että haja-asutusalueilla.
Tampereen lisäksi muita asukkaita tuovia ja työllistäviä keskuksia ovat Hämeenlinna, Valkeakoski,
Mänttä ja Jämsä.

Asukasmäärän lisääminen oli tavoitteena jo Pomoottorin kehittämissuunnitelmassa 2000-2006.
Tällä hetkellä prosessi on hyvässä vauhdissa muun muassa Terve talo- ja Kynnys matalaksi,
maallemuutto helpoksi - hankkeiden ansiosta eikä tässä yhteydessä sovi myöskään unohtaa pienten
viihtyvyyden lisäämiseen tähtäävien kylähankkeiden merkitystä maallemuuton edistämissä.
Aktiiviseen kylään on helpompi tulla kuin nukkuvaan, mikä todettiin useaan otteeseen tämän
ohjelman laatimiseksi pidetyissä ideapajoissa.

Elinkeinojen painopistealue tukee ennen kaikkea asumista. Elinkeinojen kehittämistyö tehdään
yhteistyössä alueen muiden elinkeinopalveluja tarjoavien tahojen kanssa (elinkeinoasiamiehet, TE-
Keskuksen alueelliset palvelupisteet, yrityspalveluyritykset ja alueen oppilaitokset). Toimintaryhmä
täydentää yritysrahoituksen katvealueita erityisesti pienten, paikallisesti toimivien yritysten
kohdalla.

Kulttuuri on sekä osa asumista että myös elinkeinoja. Pomoottorin kehittämisohjelmassa kulttuuri
nostettiin itsenäiseksi painopistealueeksi, koska ohjelmaa valmisteltaessa ilmeni, että sen merkitystä
alueen hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lähteenä haluttiin entisestään korostaa.

Leader+ -kaudesta poiketen kehittämisohjelmassa 2007-2013 nuorisoa ei ole enää erotettu
itsenäiseksi painopistealueeksi, sillä sen katsottiin sisältyvän muihin painopisteisiin, ja toisaalta
byrokraattinen hankemaailma, jossa päätöksiä joutuu usein odottelemaan varsin pitkään, ei tue
nuorten aktiivisuutta ja mukana oloa. Nopeasti muuttuvissa elämäntilanteissa asiat ehtivät
vanhentua ennen kuin suunnitelmat pääsevät toteutusvaiheeseen. Nuorisoteemaan pureutuneessa
ideapajassa nuoret pitivät omasta näkökulmastaan tärkeinä samoja asioita kuin muutkin ikäryhmät.
Nuorten osalta koko ohjelman tavoitteena on 1) edistää kouluikäisten nuorten kasvamista
kotiseutuaan arvostaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, 2) ylläpitää ja edistää muualla opiskelevien
nuorten siteitä seudulle sekä 3) tarjota työelämään astuville nuorille hyviä elämisen mahdollisuuksia
kotiseudulla.
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5 Kehittämisohjelman painopisteet ja tavoitteet

5.1 Teema ja läpäisevät periaatteet

Pomoottorin kehittämisohjelman teemana on elämän laadun ja elinolojen parantaminen Itä-
ja Kaakkois-Pirkanmaalla. Tavoitteissa nähdään kaksi ulottuvuutta: 1) asuminen ja eläminen
sekä 2) ansainta eli työllistymismahdollisuudet.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan kolmella painopistealueella:

1. Elinympäristö – asumisen ja elämisen ulottuvuus
Elämän laadun ja elinolojen perustana on hyvä asumis- ja elinympäristö. Elinympäristö on se
fyysinen, sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö, jossa asumme ja elämme.

2. Elinkeinot – ansainnan ulottuvuus
Monipuoliset elinkeinot ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri luovat työllistymismahdollisuuksia
alueelle, mikä puolestaan tukee asumista ja elämistä.

3. Kulttuuri – asumisen ja elämisen sekä ansainnan ulottuvuudet
Kulttuuri on osa elinympäristöä ja se tarjoaa myös elinkeinomahdollisuuksia.

Ohjelman läpäisevinä periaatteina ovat yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen, kestävän
kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä läheisyyden ekonomian hyödyntäminen.

Läheisyyden ekonomian käsite on Pomoottorin toiminnanjohtajan Mikko Rissasen kehittelemä.
Käsitteellä kuvataan pienten paikkakuntien tehokkuutta verrattuna isoihin kaupunkeihin. Tehokkuus
ilmenee arkielämän sujuvuutena: muun muassa lyhyinä jonotusaikoina, pysäköinnin helppoutena ja
palvelujen saamisena yhdeltä luukulta.

5.2 Hyvä elinympäristö ja tasapainoinen elämä

Muuttoliikkeen myötä Pomoottorin toimialueen asukasmäärää on vähentynyt aina 1990-luvun
lopulle saakka. Väestökato heikensi jäljelle jääneiden asukkaiden mielikuvaa seudun
houkuttelevuudesta, ja varsinkin Itä-Pirkanmaalla tätä vahvisti matalapalkkaisen ja alhaisen
koulutustason omaavan kenkäteollisuuden alamäki. Syntyneen kielteisen mielikuvan takia alueella
ei ole osattu määritellä omaa asemaa eikä ole tunnistettu seudun omia erityispiirteitä vahvuuksiksi.
Muuttoliikkeen myötä suhde niin sosiaaliseen kuin fyysiseenkin ympäristöön on tullut
välinpitämättömämmäksi ja hoitamattomana nämä molemmat elinympäristön ulottuvuudet
rapistuvat.

Tampere on yksi Suomen nopeimmin kasvavista seutukunnista, mikä osaltaan lisää toiminta-
alueeltamme mahdollisuuksia. Tampereen seutu tarjoaa työtä, ja toisaalta yhä useammat perheet
etsivät kaupunkialueen ulkopuolelta väljempää asuinpaikkaa. Pomoottorin toimialueen
kehittäminen ennen kaikkea asuinalueena on mahdollista hyödyntämällä sijaintia Tampereen
läheisyydessä ja rakentamalla toimialueelle uutta, myönteisempää identiteettiä.

Elinympäristöön kuuluvat fyysisen ja sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi myös palvelujen saatavuus,
työllistymismahdollisuudet ja muut toiminnalliset tekijät. Hyvä elinympäristö on tärkeä osa
vakituisten asukkaiden ja kesäasukkaiden viihtyvyyttä.
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Asuminen

Maalla asumisen edistäminen sekä konkreettisella tasolla (asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseen
tähtäävät kokeilut) että epäsuorasti muun muassa viihtyvyyden, harrastusmahdollisuuksien ja
yhdessä tekemisen kautta ovat asumisen painopistealueen tärkeimmät tavoitteet ohjelmakaudella
2007-2013.

Pomoottorin toiminta-alue antaa asuinpaikkansa valintaa tekevälle mahdollisuuden löytää
mieleisensä tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja pikkukaupungin keskustasta haja-asutusalueen
yksinäisyyteen. Tavoitteena on luoda viihtyisiä, terveellisiä, turvallisia ja toimivia elinympäristöjä,
joka tukevat tasapainoista elämää ja ottavat huomioon kaikki ikäryhmät.

Maallemuuton suurimpana esteenä on pula sekä valmiista asunnoista että vakituiseen asumiseen
sopivista tonttipaikoista etenkin taajama-alueiden ulkopuolella. Maaseutuasumiselta haetaan
väljyyttä, mutta toisaalta harva haluaa asua niin erillään muista, ettei edes naapurin valoa näy.
Tämän toiveen toteuttaminen edellyttää riittävän suuria rakennuspaikkoja, mutta hallittua talojen
keskittämistä pieniin rykelmiin. Rakennusten sijoitteluun ja arkkitehtuuriin sekä
korjausrakentamisen tapaan tulee kiinnittää huomiota siten, että perinteinen kylämaisema säilyy.
(Maankäyttösuunnitelmia Kopsamolla ja Salokunnassa 2004.) Toisaalta on sallittava myös erillään
muista asuminen, jos joku sitä haluaa. Nykyisin on olemassa ympäristönsuojelun näkökulmasta
järkeviä jätevesi- ja muita ratkaisuja, jotka soveltuvat haja-asutusalueille.

Ihmisten tarpeet ja toiveet elinympäristöä ja asumista kohtaan ovat erilaisia muun muassa riippuen
iästä ja elämäntilanteesta. Leader+ ohjelmakaudella Pomoottorin rahoittamat Terve talo- ja Kynnys
matalaksi, maallemuutto helpommaksi - hankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, että hyviltä tuntuvia
ideoita kannattaa lähteä rohkeasti toteuttamaan, vaikka kaikilla ei niihin alussa riittäisikään uskoa.
Vastaavia uusia rohkeita ideoita toivotaan jatkossakin, ja mahdollisuuksien mukaan autetaan jo
toimivia hankkeita eteenpäin, sillä koko ajan tarvitaan ratkaisuja erilaisten asumismuotojen
kokeilemiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi yhteisöasuminen, yhteiset jätevesi- ja energiaratkaisut,
paikallisista materiaaleista rakentaminen ja niin edelleen.

Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen rajan hämärtyminen tuo uusia mahdollisuuksia
maaseudulle. Loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen kelpaaviksi lisää
muuttovoittoa alueelle. Kuntien rakennusjärjestyksillä vaikutetaan mahdollisuuksiin tehdä näitä
muutostöitä. Kesäasutus tukee vakituista asutusta ja elävöittää kyliä niin, että vakituisia
asukkaitakin voidaan saada lisää. Yksi potentiaalinen muuttajaryhmä ovat alueella lomiaan viettävät
tai täältä kotoisin olevat eläkeläiset. Väestön ikääntyminen ja ikääntyneiden alueelle muuttaminen
asettavat omat haasteensa kuntien palvelurakenteelle ja toisaalta antavat mahdollisuuksia
kotipalveluyrittäjyydelle. Myös mökkitalkkaripalvelujen kysyntä kasvanee vapaa-ajan ja
mökkiläisten määrän lisääntyessä.

Ympäristö

Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkitystä, viihtyvyyttä, asumisen perustekijänä ei aina oteta
riittävästi huomioon etenkään taajama-alueilla. Toisaalta maaseudun kylissä sitä saatetaan pitää
itsestään selvyytenä, sillä alueella sukupolvien ajan asunut väestö tuntee toisensa ja toistensa tavat,
ja itse maiseman muutokseen on pikkuhiljaa sopeuduttu. Uudisasutuksen (ml. loma-asutus) myötä
tilanne on muuttumassa. Kyliltä, samoin kuin suuremmiltakin keskuksilta, toivotaan
ennakkoluulotonta ja avointa suhtautumista uusiin asukkaisiin ja vastaavasti muuttajilta avointa
mieltä uutta asuinympäristöä ja siellä asuvia ihmisiä kohtaan.
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Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys uusien asukkaiden kotiutumiselle sekä kesäasukkaiden
mukaan pääsylle kylän elämään. Kylällä tarjolla olevista palveluista saa internetin,
palvelurekisterien ja muiden lähteiden lisäksi tietoa sosiaalisten suhteiden ja suorien kontaktien
kautta. Paikalliset tapahtumat, vaikkapa talkoot, toimivat hyvinä tutustumisfoorumeina. Mökkiläiset
ovat koko seudulla merkittävä asukasryhmä kesäaikaan; he käyttävät alueen palveluja ja tuovat
vireyttä sosiaaliseen ympäristöön.

Ohjelmakaudella 2000 – 2006 Pomoottori ry on tukenut lukuisia yhteisöjen hankkeita, joissa on
sekä rakennettu että korjattu ihmisiä yhteen tuovia tiloja, olivat nämä sitten kylätaloja, yhteisrantoja
tai harrastuksiin liittyviä tiloja. Tulevalla kaudella näissä hankkeissa kiinnitetään enemmän
huomiota tilojen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tämä voi tapahtua laatimalla kohteille käyttö- ja
huoltosuunnitelmat, ottamalla eri käyttäjäryhmät aktiivisemmin mukaan suunnitteluun,
järjestämällä tapahtumia tai tiedottamalla aikaansaannoksista.Viihtyisään elinympäristöön kuuluvat
myös kauniit maisemat ja rakennetun ympäristön kulttuurihistoria. Hyvässä ympäristössä ihminen
ymmärtää itsensä osana luonnon kokonaisuutta ja historian jatkumoa. Pomoottorin alueella on
useita arvokkaita kylämaisemia, mutta ilman huolenpitoa nekin rapistuvat.

Viljelykäytöstä poisjääneiden peltojen hyödyntämisellä muilla tavoin tukee
kulttuuriympäristöllisesti arvokkaiden peltomaisemien säilymistä avoimina. ”Joutomaille” voidaan
perustaa riistapeltoja tai niillä voidaan kasvattaa energia- ja käsityökasveja. Tässä Pomoottori voi
edesauttaa erilaisia kokeiluja. Peltojen käyttö muuhun kuin maanviljelykseen on tehtävä
koordinoidusti esimerkiksi ympäristönhoitosuunnitelmien avulla. Näin voidaan saavuttaa myös
luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen tavoite ja pitää suunnitelmallisesti yllä erilaisia
biotooppeja, kuten ketoja.

Peltojen lisäksi Pomoottorin alueen maisemaan kuuluvat olennaisena osana vesistöt. Längelmävesi
on Pomoottorin alueen suurin ja tunnetuin vesialue. Sen näkyvyys aluetta yhdistävänä voimavarana
voisi olla huomattavasti nykyistä parempi. Pomoottori tukee ennen kaikkea sellaisia vesistöjen
monikäyttöön liittyviä hankkeita, joiden ideana on yhteisöllisyyden lisääminen. Kalastusalue ja
osakaskunnat ovat näissä yksi mahdollinen hanketaho ja yhteistyökumppani.

Julkiset ja ei-kaupalliset (kolmannen sektorin) palvelut

Julkiset palvelut ovat supistuneet taajamien ulkopuolella miltei olemattomiin koostuen lähinnä
julkisesta tieverkosta, harvoista kyläkouluista ja siellä täällä olevista julkisista perhepäivähoitajista
sekä kansalaisopistotoiminnasta. Kuitenkin myös haja-asutusalueilla tulee olla mahdollista asua
ilman, että palveluiden saatavuus muodostuu suureksi ongelmaksi. Väestön ikääntyminen luo
paineita etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi siten, että varttuneet voivat asua
mahdollisimman pitkään omassa kodissaan myös kuntakeskuksen ulkopuolella. Vastuuta
varttuneiden hyvinvoinnin järjestämisestä ei tule sysätä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan harteille.

Julkisten palvelujen kohdalla tehokkuusvaatimuksen nähdään usein olevan ristiriidassa palvelujen
saatavuuden kanssa. Tehokkuutta voidaan lisätä monipuolisuudella ja uusilla ratkaisuilla.
Palvelujen uudelleen organisoiminen vaatii innovatiivisia kokeiluja ja niiden rahoittamista ilman
suuria lyhyen tähtäimen tuotto-odotuksia. Pomoottorin roolina on näiden innovatiivisten kokeilujen
tukeminen. Esimerkiksi terveydenhoitopalveluiden vieminen asiakkaiden luokse on mahdollista,
kunhan uskalletaan tehdä kokeiluja toimivien vaihtoehtojen löytämiseksi. Palveluiden kehittämisen
ongelmana ovat niihin liittyvät voimakkaat tunteet, jotka liian usein jarruttavat toimintamallien
kokeilua.
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Pienissä taajamissa kuten Orivedellä sekä julkiset että kaupalliset palvelut ovat melko lyhyen
etäisyyden päässä toisistaan. Suurin osa palveluiden käyttäjistä kuitenkin asuu kaupunkitaajaman
ulkopuolella, jolloin palveluiden luo pääseminen edellyttää liikkumista autolla. Joukkoliikenteen
toimintaedellytykset ovat jatkuvasti kaventuneet, joten tarvitaankin erityyppisiä asiointiliikenteen
tarjoajia ja kimppakyytien organisoimista, sekä olemassa olevan liikenteen, kuten koulukyytien,
kutsutaksien ja muiden vastaavien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä.

Pomoottorin alue on maakunnan soratievaltaisin. Valtion avustusten vähentyminen
yksityistieavustuksiin on heikentänyt tiestön kuntoa ja nyt soratiestö kaipaa sekä
kunnostussuunnitelmia että -toimia. Samassa yhteydessä pitäisi miettiä teiden ylläpidon
järjestämistä ammattimaisemmin, johon tieisännöinti voi olla yksi ratkaisu. Pomoottorin toiminta-
alueella on mahdollisuus hyödyntää myös raideliikennettä nykyistä enemmän. Kiskobussiliikenteen
toivotaan alkavan Haapamäen ja Jyväskylän radoilla. Pysähdyspaikkoja lisäämällä saadaan
raideliikenteen palvelevuus tehokkaammaksi ja uusien palveluiden kehittäminen pysäkkien
läheisyyteen lisää raideliikenteen käyttöä.

Hyvään asumiseen ja elämiseen kuuluvat monipuoliset harrastusmahdollisuudet, jotka parantavat
etenkin nuorten ja eläkeläisten viihtyvyyttä. Yhteinen kokoontumispaikka ja mielekäs tekeminen
edistävät kaikkien hyvinvointia. Maaseudun ja maaseututaajamien paikalliset yhdistykset järjestävät
huomattavan osan alueella järjestettävistä harrastuspalveluista. Pomoottori ry:n tehtävänä on toimia
eri yhdistysten kehittämistarpeita kokoavana tekijänä ja yhdistysten kehittymistä tukevana
yhteistyökumppanina.

5.3 Monipuoliset elinkeinomahdollisuudet ja yrittäjyyden vahvistaminen

Elinkeinojen ja yrittäjyyden painopistealueella tavoitteena on, että alueen asukkailla on
monipuoliset mahdollisuudet ansaita elantonsa ja että alueen yrityksille on tarjolla ammattitaitoista
työvoimaa.

Monipuolinen elinkeinorakenne ja työllistymisen mahdollisuudet ovat osa laadukasta
elinympäristöä ja tukevat alueella asumista. Esimerkiksi palveluyrittäjyydellä on tärkeä merkitys
niin yrittäjänä työllistymisen kannalta kuin myös asiakkaiden eli alueella asuvien ja lomailevien
kannalta. Kehittämisen mahdollisuuksia etsitään myös perinteiseen maa-, metsä- ja kalatalouteen
sekä elintarviketalouteen nojaavista elinkeinoista

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri

Työnteon rooli on muuttunut koko Suomessa. Yhä useammalle toimeentulo muodostuu monesta eri
lähteestä, mikä voi tarkoittaa toimeentulon epävarmuutta. Maaseudun elinkeinot perustuvat yhä
enemmän yrittäjyyteen. Pomoottorin roolina on muutokseen rohkaiseminen ja uusien ideoiden
ennakkoluuloton tukeminen.

Yrittäjyyskasvatuksella pyritään muun muassa vastaamaan yritysten sukupolvenvaihdosten
lisääntymisen haasteeseen. Yrittäjyyden tukeminen lisää myös nuorten mahdollisuuksia työllistyä ja
jäädä tai palata kotiseudulle. Monipuoliset kesätyö- ja työharjoittelumahdollisuudet sekä
opinnäytetöiden tekeminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä nuorille ja ne
tukevat samalla seudun yrityselämää.
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Maaseudun yritykset ovat usein pieniä, eikä yrittäjillä ole resursseja toiminnan kehittämiseen.
Pomoottorin kehittämisohjelmaa varten järjestetyissä ideapajoissa tuli moneen kertaan esiin tarve
lisätä pienyrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Yksityisyrittäjyydestä yhteistyön perinne
puuttuu ja Pomoottorin roolina onkin tukea uusien yhteistyökuvioiden syntymistä.
Yhteistyöhankkeissa on muistettava aito paikallislähtöisyys ja se, ettei verkostoituminen ole
itseisarvo: halun ja tarpeen yhteistyön lisäämiseen on lähdettävä yrittäjiltä itseltään.

Osana yrittäjämyönteisen ilmapiirin tukemista Pomoottori ry tulee tekemään kaikista
yrityshankkeistaan jollain tavoin julkisia. Esimerkkien avulla on tarkoitus avata muidenkin
yrittäjien ja asukkaiden silmiä näkemään muutosmahdollisuuksia ja keinoja niihin reagoimiseksi.
Näin ollen myönteisen hanketukipäätöksen peruste voi olla myös sen esimerkkiarvo.

Palveluyrittäjyys

Maaseutukuntien yritystoiminnalle on tyypillistä, että yrittäminen on mieskeskeistä ja siinä
korostuvat raskaat koneet, laitteet ja hallit. Perinteisesti naisten osaamisalueisiin liittyvät työt ovat
kotitöitä, joista ei ole totuttu maksamaan ainakaan virallisesti. Viime vuosina huomattava osa
uusista työpaikoista on kuitenkin syntynyt juuri palvelusektorille.

Erittäin runsas vapaa-ajanasutus sekä väestön ikääntyminen kuten myös eläkkeelle siirtyvien
muuttaminen (koti)seudulle luovat kasvupohjaa palveluyrittäjyydelle. Myös julkisen sektorin
asenteet yksityiseen palvelu- ja hoivayrittäjyyteen muuttuvat, vaikkakin varsin hitaasti. Vuonna
2004 Pomoottorin toimialueella ei ollut yhtään yksityistä päivä- tai vanhustenkotia, vuonna 2006
niitä perustettiin yksi molempia, osin Pomoottorinkin tukemana. Todellinen murros koetaan silloin,
kun julkisten palveluiden järjestämistapa muuttuu. Tällöin julkisesti rahoitettavaan palveluun
oikeutettu käyttäjä voi itse valita keneltä yrittäjältä hän sen hankkii ja mitä lisäpalveluita hän
mahdollisesti omalla kustannuksellaan ostaa. Julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistäminen
mahdollistaa uudentyyppisten palvelukokonaisuuksien tarjoamisen vanhusten lisäksi myös muille
ryhmille kuten kesäasukkaille.

Luonnonvara-ala

Luonnonvara-alan ongelmana on, että sitä pidetään auringonlaskun alana. Kuitenkin Pomoottorin
toiminta-alueella 14 % työpaikoista on edelleen maa-, metsä- ja kalatalousalalla (koko Suomessa
vain 4,5 %). Näillä aloilla olevia yrityksiä ja ihmisiä ei saa sulkea kehittämistoiminnan
ulkopuolelle. Toimintaryhmän rahoittamissa hankkeissa keskitytään uusien ideoiden löytämiseen,
laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen ja tuottavuuden sekä jalostusasteen nostamiseen.
Maatalouden sivuelinkeinojen kehittymistä Pomoottori ei varsinaisesti tue, sillä Pirkanmaan TE-
keskuksen maaseutuosaston kanssa käydyissä menettelytapaneuvotteluissa todettiin kyseisten
hankkeiden sopivan paremmin TE-keskuksen rahoitettaviksi.

Tällä hetkellä bioenergian käyttömahdollisuuksien lisääminen on voimakkaassa kasvussa, ja
kotimaisten energialähteiden kysyntä kasvanee tulevaisuudessakin öljyn hinnan nousustessa.
Pomoottorin rooli bioenergian käytön lisäämisessä kuten muissakin vastaavanlaisissa tapauksissa
on tukea sellaisia pienimuotoisia kokeiluhankkeita, jotka ovat saattaneet syntyä esimerkiksi
valtakunnallisten tai maakunnallisten hankkeiden ansiosta, mutta jotka ovat liian pieniä tai
paikallisia toteutettaviksi laajemmalla alueella. Hankeideoita löytynee tulevalla kaudella
esimerkiksi energiakasvien kasvattamisen tai biojätteiden hyödyntämisen saralta. Muita pitkään
puhuttuja mielenkiinnon kohteita ovat lähiruoka ketjun kehittäminen ja riistalihan sekä muun
erikoislihan tuotantoverkoston luominen.
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Matkailu

Matkailu on merkittävä elinkeino alueella. Yksittäisistä kohteista suurin on Sappeen
laskettelukeskus Pälkäneellä. Lisäksi useat kulttuurikohteet ja –tapahtumat ovat mielenkiintoisia
käyntikohteita päiväretkien ohjelmissa. Jo olemassa olevien taidekeskusten kuten Oriveden Purnu ja
Kuhmalahden Taidepappila sekä vireän harrastustoiminnan (muun muassa kesäteatterit,
kotiseutumuseot) ja lukuisten muiden toimijoiden kuten Väkevä Maa- taidealueen ja  Kylä-
Mukkulan kulttuurikeskuksen ansiosta Pomoottorin toimialueella on useita kulttuurialan
toiminnallisia / rakenteellisia alakeskittymiä. Näille keskittymille vapaa-ajan asutus ja kasvava
matkailu ovat potentiaalisia asiakkaita, mutta mosaiikkimaisessa toimintaympäristössä tarvittaisiin
enemmän yhteistyötä, jotta kysyntää voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti.

Itä-Pirkanmaalle on syntynyt hyvin maatilamajoitusta ja muuta majoituskapasiteettia. Kaakkois-
Pirkanmaalla majoituspaikkojen vähäisyys on puolestaan todettu selkeäksi puutteeksi.
Majoittumismahdollisuuksien puute rajoittaa alueen muidenkin matkailukohteiden käyttöä.
Toimintaryhmä ei tule kuitenkaan rahoittamaan majoituskapasiteetin lisärakentamista tai isoja
matkailun kehittämishankkeita, vaan keskittyy edistämään sekä matkailua että esimerkiksi
virkistyskäyttöä hyödyttävien rakenteiden aikaansaamista alueelle. Lisäksi tuetaan yrittäjistä
lähtevien paikallisten, pienimuotoisten ideoiden ja sovellutusten kokeiluja.

5.4 Kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä ja vetovoimatekijänä

Maaseudun kulttuurin perustana on maaseudun elämäntapa. Parhaillaan se vahvistaa ihmisten
identiteettiä ja osaltaan sitouttaa kotiseutuun, sekä luo edellytyksiä omaleimaiselle yrittäjyydelle ja
tuotteille. Voidessaan toteuttaa tärkeiksi kokemiaan asioita ihminen kehittää itseään. Toisaalta
yhdessä muiden kanssa tapahtuva oleminen ja tekeminen vahvistavat yhteisön sosiaalista pääomaa.
Yhteisvaikutuksena henkinen hyvinvointi lisääntyy ja tyytyväisyys omaan elinympäristöön kasvaa

Maaseudun kulttuuripalvelujen turvaamisen tärkeys on noteerattu myös EU:ssa ja kansallisella
tasolla (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2005). Kulttuuri ymmärretään Pomoottorin
kehittämisohjelmassa laajasti: siihen kuuluvat eri taidelajien lisäksi muun muassa liikunta, käsityöt,
perinteet, nykyinen kansankulttuuri, ylipäätään paikallinen tapa toimia. Erityisesti Pomoottorin
kehittämissuunnitelmalla halutaan edistää omaehtoista, avointa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta
lisäävää toimintaa, josta voisi olla esimerkkinä osallistavan taiteen käyttö yhteiskuntasuunnittelun
välineenä.

Kulttuuri on myös yksi elinkeinomuoto. Erikoistuminen pieniin asiakasryhmiin / erikoistuotteisiin
sekä joskus myös toiminnan vuodenaikaisuuden hyväksyminen luovat edellytyksiä
kulttuurielinkeinojen kehittymiselle. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Oriveden opiston, Purnun
taidekeskuksen, Sappeen laskettelukeskuksen ja Rönnin huvikeskuksen toiminta.

Edellä lueteltujen kulttuurikohteiden ja -tapahtumien lisäksi alueella on paljon pienempi muotoista,
mutta korkealaatuista kulttuuriosaamista (muun muassa Kylä-Mukkulan kulttuurikeskus,
kesäteatterit, musiikkitapahtumat). Maaseudun yksittäisillä kulttuurikohteilla on sama ongelma kuin
useimmilla pienyrityksillä: ne eivät yksin onnistu markkinoimaan itseään tehokkaasti.
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Yhteistyön lisäämisen tarve on otettu esille Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
kulttuuriteemaryhmän laatimassa kulttuuriohjelmassa (2005) ja se tuli vahvasti esille myös
Pomoottorin kehittämissuunnitelmaa varten järjestetyssä kulttuuriteeman ideapajassa. Tämän
pohjalta käynnistettiinkin Kylätie – Kulttuuripolku hanke, jonka tavoitteena oli tutustuttaa
Kaakkois- ja Itä-Pirkanmaan kulttuuriammattilaisia ja harrastajia toisiinsa. Kun pystytään luomaan
suurempia kokonaisuuksia, saadaan tapahtumista kiinnostavampia niin asiakkaille, tekijöille
itselleen kuin mediallekin. Tämä lisää alueen houkuttelevuutta sekä käynti- että asuinkohteena ja
luo positiivista imagoa.

5.5 Kansainvälinen toiminta

Pomoottorin toimialueella on onnistuneita esimerkkejä kansainvälisestä toiminnasta, mutta vain osa
niistä on toimintaryhmän rahoittama. Kansainvälisen toiminnan organisoituminen muulla kuin
toimintaryhmän myöntämällä rahoituksella on järkevää toimijoiden kannalta, sillä suhteessa muihin
järjestelmiin LEADER on hakijan kannalta hidas, epävarma ja kallis. Kuluneella kaudella tärkein
kansainvälinen hankkeemme oli Väkevä Maa (Terra Artis) – taidepuiston perustaminen Kaakkois-
Pirkanmaalle. Väkevän Maan toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kansainvälistä taidepuistojen
verkkoa tulee olemaan ensi ohjelmakaudella miellyttävä haaste. Onnistuessaan se muun muassa luo
alueelle merkittävää kulttuurimatkailua oheistuotteineen.

Oriveden kansalaisopisto osallistui EU:n Grundtvig 2 oppimiskumppanuusprojektiin, ENGALLiin.
Projektin tarkoituksena oli kehittää omaa toimintaa tutustumalla Euroopan muiden maiden
aikuiskoulutusorganisaatioihin ja pohtia muun muassa eOppimisen mahdollisuuksista. Oriveden
yhteiskoulu on puolestaan ollut mukana Euroopan komission eTwinning-projektissa, joka
mahdollistaa koulujen välistä yhteistyötä monikielisessä ja –kulttuurisessa Euroopassa internetin
välityksellä. Molemmat projektit onnistuivat hyvin. Niistä saatujen kokemusten perusteella
eLearning –konsepti olisi siirrettävissä myös maaseudun kehittämiseen. Tällöin päästäisiin ”vuoroin
vieraissa kaunista kesäpäivää viettämässä” tasolta konkreettisempaan ajatusten ja kokemusten
vaihtoon, oppimiseen. Pomoottorilla on erinomaiset edellytykset pilotoida em. kaltaista eLearning-
hanketta niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin (esimerkiksi Verkostoyksikkö), sillä omassa
toiminnassamme hyödynnämme internettiä kaikessa sisäisessä tiedon välityksessä.

Pomoottorin toimialueella on siis runsaasti kansainvälisiä kontakteja, mutta varsinainen
kansainvälinen toiminta on tapahtunut toimintaryhmän ulkopuolella. Tulevalla ohjelmakaudella
tavoitteena on Pomoottorin osaamisen ja siten myös näkyvyyden kasvattaminen kansainvälisissä
asioissa. Tällöin toimintaryhmä pystyy olemaan tiedon välittäjä eri toimijatahojen välillä, kuten nyt
tapahtuu esimerkiksi kylähankkeiden osalta.

Välittäjän rooli voi toteutua myös yrityshankkeissa. Yrityksille tarjolla olevat
kansainvälistymispalvelut kohdentuvat pääosin suuremmille yrityksille, mistä syystä Pomoottori
alkoi kesällä 2006 suunnitella mikroyritysten kansainvälistymishanketta yhteistyössä TE-
Keskuksen kansainvälistymispalveluiden ja kuntien elinkeinotoimien kanssa. Jos alueelta löytyy
riittävästi kiinnostuneita yrityksiä, hanke tullaan toteuttamaan. Kansainvälistymishankkeita voidaan
toteuttaa yhdessä muiden toimintaryhmien kanssa, mikäli se hankkeen laajuuden nähden on
realistista.

Ennen kaikkea välittäjän roolin omaksuminen kansainvälistymisasioissa auttaa Pomoottoria
hyödyntämään rajalliset työntekijäresurssit tehokkaimmin ja samalla yhdistämään eri
rahoitusjärjestelmien parhaimmat puolet hanketoiminnassa.
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5.6 Kehittämisohjelman määrälliset ja laadulliset tavoitteet

Pomoottorin kehittämisohjelman 2007-2013 ansioista on ohjelmakauden loppuun mennessä
saavutettu seuraavat tavoitteet:

Hyvä elinympäristö ja tasapainoinen elämä
Määrälliset tavoitteet:

- Rakennuspaikka- ja/tai maisemanhoitosuunnitelma on laadittu vähintään 10 kpl. Joutopeltojen
käyttömahdollisuudet on huomioitu maisemanhoitosuunnitelmissa ja ainakin yksi riistapelto tai energia- /
käsityökasvikokeilu on aloitettu viljelykäytöstä poistuneella peltoalueella

- Haja-asutusalueella viiteen kylään on laadittu kylän yhteinen energia-, vesi- ja/tai jätevesisuunnitelma
- Uuden tyyppisten asumisratkaisujen kokeilemiseksi on syntynyt vähintään 4 uutta hanketta. Hankkeet

voivat käsitellä esimerkiksi elinkaari- tai yhteisöasumista.
- Kalastus- ja /tai metsästysharrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi on käynnistetty ainakin 2 hanketta
- Kunnostettaville seurantaloille ja vastaaville kylän yhteisille kokoontumistiloille on laadittu käyttö- ja

hoitosuunnitelmat
- Kulttuurimaiseman ja perinnebiotooppien säilyttämiseksi on laadittu vähintään viisi suunnitelmaa
- Alueelta on löytynyt/perustettu yksi kosteikko jonka toimivuuden takaamiseksi on tehty hoitosopimus
- Hankkeet ovat työllistäneet vähintään 50 henkilöä

Laadulliset tavoitteet:
- Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaan välille on syntynyt kokemusten vaihtoa eri asukashankintaratkaisumalleista

ja niiden soveltamisesta käytäntöön
- Laadittujen rakennuspaikka- ja maisemanhoitosuunnitelmien toteutus on käynnistetty niin, että

suunnitelmat konkretisoituvat tonttien/asuntojen myynniksi
- Paikallisten rakennusmateriaalien (esimerkiksi liuskekivi, puusepäntuotteet) saatavuus on parantunut
- Terve talo- ja Kynnys matalaksi- maallemuutto helpoksi- hankkeet ovat konkretisoituneet toiminnaksi

mieluiten Pomoottorin rahoituksen ulkopuolella
- Osakaskuntien ja metsästysyhdistysten välinen yhteistyö on lisääntynyt ja se tuottaa konkreettista tulosta

(ei välttämättä hankkeina)
- Längelmäveden tunnettavuus on lisääntynyt ja se toimii yhtenä aluetta yhdistävänä tekijänä
- Yhdistysten välinen yhteistyö on virinnyt niin että esimerkiksi kunnostettujen seurantalojen on aloitettu ja

kylien uimaranta-, retkeilyreitti- yms. tiedot on koottu yhteen

Monipuoliset elinkeinomahdollisuudet ja yrittäjyyden vahvistaminen
Määrälliset tavoitteet:

- On syntynyt ainakin yksi innovatiivinen kokeilu palveluiden uudelleen järjestämiseksi haja-asutusalueella
- Yrittäjien välisiä verkostoja, esimerkiksi hankinta-, tuotanto- tai markkinointirenkaita on syntynyt ainakin

kolme kappaletta
- Yrittäjien ja oppilaitosten (ml. yliopistot ja korkeakoulut) välisiä hankkeita esimerkiksi tuotekehittelyn,

yritysten sukupolven vaihdosten tms. saralla on toteutettu vähintään yksi kappale
- Uusia työpaikkoja on syntynyt vähintään 35 kpl
- Säilytettyjä työpaikkoja on vähintään 45 kpl
- Uusia yrityksiä on syntynyt vähintään 20 kpl

Laadulliset tavoitteet:
- Suhtautuminen palveluyrittäjyyteen on nykyistä myönteisempi
- Ilmapiiri paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen on muuttunut suopeammaksi ja tieto

palveluiden saatavuudesta on lisääntynyt muun muassa internetissä, mikä edistää loma-ajan asukkaidenkin
mahdollisuutta hyödyntää palveluja tai tuotteita

- Kontaktit ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ovat lisääntyneet mikä ilmenee esimerkiksi
lisääntyneinä opinnäytetöinä, joita tehdään Pomoottorin toimialueella

- Pomoottorin toimialueelta on oltu aktiivisesti mukana maakunnallisissa hankkeissa (esimerkiksi
bioenergia) ja saaduista kokemuksista on kehitetty paikallisia sovellutuksia

- Alueen houkuttelevuus matkailuseutuna on kasvanut
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Kulttuuri hyvinvoinnin lähteensä ja vetovoimatekijänä
Määrälliset mittarit:

- Kulttuuritarjoajien välille on syntynyt toimiva verkosto esimerkiksi markkinoinnin saralla
- Uusia kulttuuritoimijoita on tullut hanketoiminnan piiriin 6 kappaletta
- Kulttuurihankkeita on toteutettu vähintään kymmenen kappaletta

Laadulliset mittarit:
- Alueen tunnettavuus on lisääntynyt ja imago parantunut
- Tietoisuus kulttuuritarjonnasta Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaan välillä on lisääntynyt
- Kaiken tasoiseen kulttuuritarjontaan (taiteet, käsityöt, liikunta, harrastustoiminta…) osallistuminen ja sitä

myöten yhteisöllisyys on lisääntynyt

Kansainvälinen toiminta
- Väkevä Maa- taidepuisto on laajentunut osaksi kansainvälistä taidepuistoverkkoa
- Kansainvälistymisestä kiinnostuneiden mikroyritysten välille on syntynyt toimiva verkosto
- Toimintaryhmä on osallistunut kerran vuodessa kansainvälisiin yhteistyöseminaariin ja niistä saatavia

kokemuksia jalkautetaan paikallisille toimijoille
- Pomoottori ry:n toiminta kiinnostaa muita Eurooppalaisia toimintaryhmiä

Lisäksi hankkeille voidaan laatia yhdestä kolmeen hankekohtaista indikaattoria. Indikaattorit voivat
kohdentua hankkeen toteutukseen (esimerkiksi tilaisuuksien lukumäärä) tai sen vaikutuksiin.
Hankekohtaisten indikaattoreita on kokeiltu Pomoottorissa vuonna 2006. Kokeilun perusteella
voidaan todeta, että hakija hyötyy, kun joutuu miettimään hankkeensa toteutusta myös arvioinnin
näkökulmasta. Lisäksi hankkeet palvelevat paremmin Pomoottorin omia tavoitteita, kun rahoittajan
näkökulma on mietitty selvästi. Hankekohtaisia tavoitteita laadittaessa tulee kuitenkin ottaa
huomioon niiden määrittelyn viemä aika, tavoitteiden mitattavuus ja sitä kautta tuloksellisuus.
Pienissä hankkeissa tähän ei kannata kuluttaa liikaa aikaa.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta on selostettu luvussa 7.

6 Kehittämisohjelman toteuttaminen

6.1 Pomoottorin toimintatapa

Toiminnan luonne

Paikallisena maaseudun kehittämisyhdistyksenä eli niin sanottuna toimintaryhmänä Pomoottorin
tehtävänä on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita omatoimiseen kehittämistyöhön. Asukkaiden,
yritysten ja yhteisöjen lisäksi toimintaryhmän ”asiakkaita” ovat kunnat, valtionhallinto ja Euroopan
Unioni. Paikalliset toimintaryhmät on valjastettu toteuttamaan unelmaa elävästä eurooppalaisesta
maaseudusta, sillä EU ja valtio ovat liian kaukana paikallisista asukkaista. Pomoottori on
välittäjäorganisaatio viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välillä ja sen on ymmärrettävä ja
osattava puhua molempien tahojen kieltä. Pomoottorin näkemyksen mukaan toimintaryhmän
toiminta on eräänlaista ”malminetsintää”. Toimiminen aktiivisesti ruohonjuuritasolla auttaa
löytämään paikalliset ideat ja tarpeet. Pomoottorilla on kokonaiskäsitys kehittämisen
suuntaviivoista ja se pystyy olemaan apuna yksittäisten ideoiden jalostamisessa toteutettavaan
muotoon.

Pomoottorin toiminnan haasteena ovat sidosryhmien erilaiset tarpeet. Pääasiallisten asiakkaiden eli
paikallisten ihmisten etu on mahdollisimman ihmisläheinen ja maalaisjärjellä toimiva järjestelmä,
kun taas rahoittajatahot ja hallintoviranomaiset ovat hyvin byrokraattisia organisaatioita.
Pomoottorin tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin molempia tahoja.
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Pomoottori aktivoi, innostaa, tiedottaa ja toimii hankkeiden toteuttajien tukena. Pomoottorin
työntekijät ja hallituksen jäsenet auttavat ja neuvovat hankkeiden suunnittelijoita, hakijoita ja
toteuttajia hankeprosessin eri vaiheissa. Apu voi kohdistua hankeideoiden testaamiseen,
hankesuunnitelman konkretisoimiseen, tarvittavien liitteiden hankkimiseen ja täydennysten
toimittamiseen TE-keskukseen. Esimerkiksi ohjelmakaudella 2000-2006 Pomoottorissa aloitettiin
kokeilu nk. hanketiimistä (asiantuntijaraati) joka toimii hankehakijan, Pomoottorin työntekijöiden
sekä hallituksen apuna hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hanketiimi on osoittautunut erityisen
toimivaksi silloin, kun hankeidean jalostaminen vaatii monipuolista osaamista tai kun halutaan
selvittää aito paikallinen tarve esimerkiksi konsulttivetoisen hankkeen toimenpiteille. Tämän lisäksi
hankkeen toteutusvaiheen helpottamiseksi Pomoottorissa aloitettiin vuonna 2005 käytäntö, jossa
rahoituspäätös käydään heti sen saamisen jälkeen hakijayhteisön hallituksen ja kirjanpitäjän kanssa
läpi, tutustutaan eri lomakkeisiin ja sovitaan alustavasti esimerkiksi maksatusaikatauluista. Samalla
korostetaan, että vastuu hankkeiden toteuttamisesta on aina hakijalla itsellään, ei toimintaryhmällä.

Tiedottaminen ja markkinointi

Pomoottorin toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi perustuvat pitkälti henkilökohtaisiin
kontakteihin ja laajoihin verkostoihin, joissa aktiivisina toimijoina ovat työntekijöiden lisäksi
yhdistyksen hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet sekä hankkeita toteuttavat tahot. Pomoottorilla on
toimivat yhteydet alueen kuntiin, mikä on erinomainen tiedotuskanava. Tehokasta tiedottamista
ovat lisäksi hankkeista kirjoitetut artikkelit paikallislehdissä. Elävät esimerkit hyvistä hankkeista
synnyttävät positiivista kateutta ja houkuttelevat uusia toimijoita mukaan. Tavoitteena on, että
kaikki hanketahot tiedottavat toiminnastaan vähintään kerran paikallislehtien kautta.

Erilaiset aktivointi- ja ideointitilaisuudet on Pomoottorin kokemuksen mukaan järkevä pitää tarkoin
mietitylle kohderyhmälle tai hyvin harkitulla teemalla. Yleisluontoisilla tiedotustilaisuuksilla
voidaan tavoittaa paljon ihmisiä kerralla, mutta itse asiaa voidaan niissä käsitellä vain
pintapuolisesti. Isot tilaisuudet eivät myöskään tahdo tavoittaa niitä toimijoita, jotka eniten apua ja
neuvontaa tarvitsisivat. Pomoottori panostaa tulevalla ohjelmakaudella kohderyhmätiedottamiseen.
Laajempi tiedottaminen hoidetaan tarpeen mukaan ostopalveluina tai muiden toimintaryhmien
kanssa yhteistyössä, kuten tällä ohjelmakaudella on tehty Pirkanmaan toimintaryhmien yhteistä
KYLÄ-tiedotuslehteä.

Oman toiminta-alueen ulkopuolella pidettävillä messuilla tai muissa tilaisuuksissa esiintymistä ei
ole koettu tehokkaaksi tiedotus- tai markkinointikanavaksi. Hyviä kokemuksia yhdistyksellä on sen
sijaan paikallisista tapahtumista, joissa Pomoottorilla tulee jatkossa olla näkyvyyttä enemmänkin.
Esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat Längelmäveden kesäpäivä Orivedellä ja Terve talo -
messut Luopioisissa.

Ohjelmakausien välissä on aina hiljaisempaa aikaa, jolloin odotellaan uuden ohjelmakauden
käynnistymistä hanketasolla. Uutta ohjelmaa tuskin päästään toteuttamaan heti vuoden 2007 alusta,
jolloin vaarana on turhautuminen. Ohjelmasta tiedottaminen ajoissa on tärkeää, jotta opitut
toimintatavat eivät unohdu ja jotta hyvin suunniteltuja hankkeita voidaan aloittaa heti, kun
ministeriö avaa ohjelmakauden. Näin päästään myös hankkeiden tasaisempaan jakautumiseen koko
ohjelmakaudelle. Pomoottori on hakenut uuden ohjelman tiedottamista ja aktivointia varten
rahoitusta omalle hankkeelle, joka on tarkoitus toteuttaa kevään 2007 aikana.
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Hallitustyöskentely, oman toiminnan kehittäminen

Tiedotus, aktivointi ja ”malminetsintä” tuottavat uusia hankeideoita. Pomoottorin tehtävänä on olla
apuna ideoiden jalostamisessa toteutettavaan muotoon. Pomoottori myös auttaa muiden
rahoituslähteiden etsimisessä.

Vuodesta 2003 alkaen käynnissä ollut dynaaminen oman toiminnan kehittäminen on tuottanut
tulosta monella saralla. Itsearvioinnin tuloksena saatiin hankkeiden suunnitteluvaiheen työkaluksi
riski-indikaattorit ja lisäksi yhdistyksen hallitus on ideoinut ja ottanut käyttöön uutena
toimintamuotona internetin keskustelupalstan, jossa hallituksen jäsenet ja yhdistyksen työntekijät
keskenään keskustelevat muun muassa vireillä olevista hankkeista. Näin tieto saadaan sujuvasti
kaikille ja päätöksentekovaiheeseen ollaan jo etukäteen valmistauduttu hyvin. Tämä tehostaa
hallituksen työskentelyä ja edesauttaa perusteltujen päätösten tekemistä.

Hallitustyön toimivuus on tärkeää sekä toimintaryhmän toiminnan tuloksellisuuden että hallituksen
jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden työmotivaation kannalta. Pomoottorissa on panostettu
hallituksen työskentelyn toimivuuteen muun muassa pitämällä sisäisiä kehittämispäiviä ja
huolehtimalla hyvän ryhmähengen syntymisestä. Hyvä yhteishenki ja oman toiminnan jatkuva
kehittäminen pitävät yllä aitoa kiinnostusta ja halua kehittämistyössä mukana olemiseen.

Hallituksen jäsenillä on vastuu niin päätöksiä tehtäessä kuin työnantajana. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että hallituksen tulee olla selvillä työntekijöiden ja hallintoviranomaisten välisistä
yhteistyökuvioista. Koska yhdistystoiminta on useimmille ihmisille lähinnä harrastus, ei vastuuta ja
työmäärää saa korostaa liikaa. Tärkeintä on mieltää toiminta tärkeäksi ja säilyttää yhdessä
tekemisen ilo.

Maa- ja metsätalousministeriö suoritti Pomoottori ry:ssä hallinnollisen tarkastuksen maaliskuussa
2006. Tarkastuksessa todettiin muun muassa, että Pomoottorilla on selkeät, johdonmukaiset ja
hallituksessa käsitellyt sisäiset toimintaohjeet sekä sovitut menettelytavat liittyen muun muassa
hanketoimintaan sekä talouteen ja rutiinien pyörittämiseen. Lisäksi tarkastuksessa todettiin, että
Pomoottorin hallituksen ja työntekijöiden välillä on toimiva yhteistyö ja hyvä henki.
Erityishuomion sai sisäinen keskustelupalsta internetissä, jonka toivottiin yleistyvän myös muissa
toimintaryhmissä.

6.2 Pomoottorin organisaatio

Pomoottori ry:llä on 173 jäsentä (tilanne marraskuu 2005), joista yksityisiä henkilöitä on 131,
yrityksiä ja yhteisöjä 34 sekä julkisen hallinnon edustajia 8, mukaan lukien alueen kaikki kunnat.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Pirkanmaan ja
Kaakkois-Pirkanmaan seutukuntien alueella pysyvästi asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Muualla asuvat tai kotipaikkaa pitävät yksityiset henkilöt ja muut oikeustoimikelpoiset tahot voivat
liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Yhdistyksellä on jäsen- ja kannattajajäsenmaksu jonka
suuruuden vuosikokous päättää. (Liite 3: Yhdistyksen säännöt.) Tavoitteena on miettiä ja ottaa
käyttöön keinoja, joilla jäsenistöä voidaan motivoida, jotta yhdistyksen jäsenyys koettaisiin
merkittäväksi.
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Sääntöjen mukaan Pomoottorin toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 4−6 muuta jäsentä. Hallituksessa on jäseniä alueen
kaikista kunnista ja sen kokoonpanossa huomioidaan niin sanottu kolmikanta. Hallituksen toimiaika
on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten vaihtuvuus on ollut riittävää, sillä joka vuosi
on joku jäänyt pois ja uusia on saatu tilalle. Pomoottorin näkemyksen mukaan on hyvä, että
hallitukseen kuuluu myös pidempään mukana olleita ja toimintaan sitoutuneita konkareita.
Toimintatapojen oppiminen kestää aina aikansa, joten on hyvä, ettei hallitus vaihdu kerralla
kokonaisuudessaan. Jäsenistön saaminen kattavasti mukaan yhdistyksen vuosikokouksiin on tärkeää
muun muassa hallituksen vaihtuvuuden kannalta. Ihmisiä on saatu paikalle järjestämällä
vuosikokouksen yhteydessä kaikille avoin hanke-esittelytilaisuus. Tavoitteena tällä ohjelmakaudella
on keksiä uusia ideoita, joilla jäsenistöä houkutellaan osallistumaan kokouksiin ja yhdistyksen
toimintaan aktiivisesti.

Vuonna 2006 hallituksen puheenjohtajana toimii Seppo Lamminen, varapuheenjohtajana on Olavi
Seppälä, sihteerinä Mirja Salonen ja taloudenhoitajana Raimo Vähämaa. Taulukossa 3 on esitetty
hallituksen kokoonpano vuonna 2006.

TAULUKKO 3. Hallituksen kokoonpano vuonna 2006

Nimi Ammatti Kotikunta Viiteryhmä
Liisa Alanko farmaseutti Kuhmalahti kunta
Eija Helpiölä pankkitoimihenkilö Längelmäki vapaa toimija
Timo Isolähteenmäki yritysasiamies (Kaakkois-Pirkanmaa) Pälkäne seutukunta
Seppo Lamminen eläkeläinen Juupajoki järjestö
Tittiina Repka projektisihteeri Orivesi vapaa toimija
Terttu Salmela tutkimusassistentti Luopioinen järjestö
Mirja Salonen askarruttaja Orivesi vapaa toimija
Olavi Seppälä maanviljelijä Luopioinen kunta
Anitta Toivio kuvataiteilija Kangasala (Sahalahti) vapaa toimija
Raimo Vähämaa elinkeinojohtaja (Orivesi) Tampere kunta

Pomoottorilla on toimisto Orivedellä. Työntekijöinä ovat kokopäiväinen toiminnanjohtaja ja osa-
aikainen hankeaktivaattori. Lisäksi tarpeen ja resurssien mukaan on palkattu muuta henkilöstöä
yhdistyksen omiin hankkeisiin. Työntekijöiltä edellytetään riittävää taloudellista osaamista ja kykyä
hoitaa hallinnollisia tehtäviä. Ohjelmakaudella 2007−2013 on tarkoitus palkata kaksi kokopäiväistä
työtekijää, sillä nykyisillä resursseilla (noin 1,5 henkilötyövuotta) ei pystytä toimimaan tavoitteiden
mukaisesti.

Tällä hetkellä Pomoottorin kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa Tuula Ylinen. Tilintarkastajina
ovat Jorma Kesä ja Ossi Lehväs.
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6.3 Rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit

Kaiken kehittämisen perustana on tyytymättömyys olemassa olevaan ja suuntaaminen parempaan
tulevaisuuteen. Toimintaryhmätoiminta on aluekehittämistä, jossa lähtökohtana ovat alueen
ominaisuudet ja tavoitteena on saavuttaa sellainen asioiden tila, joka alueen ihmisten mielestä on
hyvä. Kehittämisohjelman laatimisessa riskinä on maailmoja syleilevä ote ja epärealistisuus. Kaiken
kattavuutta voidaan yrittää hallita asettamalla tarkempia tavoitteita. Tällöin riskiksi muodostuu liian
tiukka omien käsien sitominen ja toimintaryhmän työn muuttuminen mekaaniseksi. Koska
tulevaisuuden kulkua ei voida täysin ennakoida, jätetään kehittämisohjelmaan joustamisen varaa
siten, että mahdollisiin uusiin esille tuleviin asioihin pystytään reagoimaan. Kaikessa toiminnassa
noudatetaan kuitenkin ohjelman yleisiä periaatteita ja toimintaryhmän arvoja. Toimintaryhmän
omassa toiminnassa otetaan huomioon toiminnan laajat vaikutukset ja pohditaan toiminnan eettisiä
periaatteita. Yrityshankkeissa yhteisen hyvän ja yhteisöllisyyden korostaminen on keskeinen tekijä,
joka erottaa toimintaryhmän rahoittamat hankkeet muiden rahoittajien tukemista yrityshankkeista.

Pomoottorin kehittämissuunnitelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee:
a) toteuttaa suunnitelman painopistealueiden tavoitteita
b) perustua paikallisiin tarpeisiin
c) toteuttaa yhteisöllisyyden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon periaatteita
d) perustua realistiseen hankesuunnitelman tavoitteenasettelun ja totutukseen
e) yrityshankkeiden osalta kriteereistä on sovittu Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa

Valintakriteerien toteutumista seurataan:
A) Verrataan hankkeen kehittämisideaa kehittämisohjelman tavoitteisiin, missä apuna voidaan

käyttää muun muassa liitteessä 1 esiteltyä hankearviointilomaketta.
B) Ylhäältäpäin organisoituja hankkeita ei rahoiteta, ellei niille löydy aitoa paikallista tarvetta.

Paikallisuuden takaamiseksi hakijatahon on pääsääntöisesti oltava paikallinen yhteisö, ei
esimerkiksi ulkopuolinen konsultti.

C) Hankehakemuksia ei oteta vastaan postitse, vaan hakijan sitoutuminen hankkeeseen sekä
suunnitellun hankkeen kestävän kehityksen ja tasa-arvon mukaisuus varmistetaan tutustumalla
siihen paikan päällä.

D) Hankkeiden etukäteis- ja toteutusvaiheen arvioinnissa käytetään Pomoottori ry:n vuosien 2001 -
2002 toiminnan itsearvioinnissa löydettyjä hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen riski-
indikaattoreita.

6.4 Yhteistyö ja yhteensopivuus muiden toimijoiden ja ohjelmien kanssa

Pomoottorilla on yhteistyösuhteita lukuisten paikallisten, alueellisten, maakunnallisten ja
valtakunnallistenkin organisaatioiden kanssa. Käytännön työssä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita
ovat muut alueelliset organisaatiot, jotka tahoillaan tekevät maaseudun kehittämiseen liittyvää työtä.
Näitä ovat muun muassa TE-keskuksen aluepisteet, työvoimatoimiston aluepisteet sekä alueen
kunnat ja seutukunnat.

Maakunnan tasolla Pirkanmaan TE-keskuksen maaseutuosasto on keskeisin yhteistyötaho, jonka
kanssa ohjelmien yhteensovittamista sekä neuvotteluja menettelytapojen muokkaamiseksi on käyty
useaan otteeseen.
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Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikön kalastusbiologien Tapio Hakasteen ja Jorma Kirjavaisen
kanssa on neuvoteltu mahdollisuuksista huomioida kalastus sekä esimerksiksi osakaskuntien ja
kalastusalueen toiminta osana maaseudun kehittämistyötä. Toimintaryhmän merkitys painottuu
vankkaan aluetuntemukseen ja mahdollisten hankkeiden avulla korostetaan yhteisöllisyyttä ja
sellaisia rakenteita (esimerkiksi venerannat tms), jotka hyödyttävät laajaa käyttäjäkuntaa.
Esimerkiksi kalastusmatkailuun liittyvät hankkeet pyritään rahoittamaan muista lähteistä.

Muita maakunnan tasolla toimivia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Pirkanmaan
metsäkeskus, Pirkanmaan ympäristökeskus, Pro Agria Pirkanmaan maaseutukeskus ja Pirkanmaan
liitto. Yhteistyön sujumisen ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että toimijoilla on
selkeät roolit. Näin varmistetaan, että toiminnassa ei ole turhaa päällekkäisyyttä, eikä toisaalta
myöskään tyhjiä aukkoja. Pomoottorin osalta tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaita ohjataan
mahdollisimman tehokkaasti maakunnallisten hankkeiden pariin, ja vasta siinä tapauksessa, että
suurempi hanke ei pysty vastaamaan Pomoottorin toimialueella syntyneisiin paikallisiin tarpeisiin,
voidaan suunnitella oma hanke. Lisäksi Pomoottorin toimintakriteerinä on aito paikallislähtöisyys,
mikä pääsääntöisesti merkitsee sitä, että hakijatahon tulisi olla paikallinen yhdistys tai yritys, joka
tarvittaessa ostaa asiantuntijapalvelua.

Yritysrahoituksen ja siihen liittyvän asiantuntemuksen osalta yhteistyö Pomoottorin ja kuntien sekä
TE-keskuksen aluepisteiden kanssa on hyvää. Käytännön esimerkkejä yhteistyön toimivuudesta
tällä hetkellä ovat muun muassa elinkeino- ja yritysasiamiehien antama arviointiapu
yrityshankkeissa (molemmat yritysasiamiehet toimivat yrityspalvelupisteiden yhteydessä ja ovat
Pomoottorin hallituksen jäseniä). Muutenkin suhteet TE-keskuksen aluepisteisiin ovat toimivat ja
asiakkaita osataan ohjata oikean tahon pakeille puolin ja toisin, vastaavasti myös työvoimatoimiston
kanssa.

Hyvästä yhteistyöstä kuntien kanssa kertoo puolestaan esimerkiksi se, että kunnissa tiedetään
Pomoottorin toiminnasta ja sieltä osataan ohjata tarpeen mukaan ihmisiä Pomoottorin asiakkaiksi.
Kuntien luottamushenkilöitä on mukana useissa hankkeissa ja kolmikantaperiaatteen mukaan
yhdistyksen hallituksessa on kuntien edustajia. Alueen kunnat ovat pieniä, eikä niitä
lukumääräisesti ole paljon – kunnanjohtajat ja useat muutkin viranhaltijat tunnetaan
henkilökohtaisesti. Pomoottorin ja alueen kuntien virallisena yhteistyöfoorumina toimii
kuntaneuvottelukunta, joka kokoontuu noin kerran vuodessa. Neuvottelukuntaan kukin kunta
määrää kaksi edustajaa ja Pomoottorista kokouksiin voi osallistua koko hallitus.
Kuntaneuvottelukunnassa käydään pääasiassa läpi hankkeita tiedottaen ja uusia ideoita keräten,
sekä tutustutaan hankekohteisiin paikanpäällä. Kunnilla on myös omia hankkeita, esimerkiksi
Oriveden kaupungilla niitä on ollut kaikilla toimialoilla. Hankkeet ovat olleet pääosin hyviä, sillä
Pomoottorin ja kuntien roolit ovat selvät. Tulevalla ohjelmakaudella tavoitteena kuitenkin on, että
kuntia ei tarvittaisi toteuttamaan hankkeita, vaan toteuttajat löytyisivät enemmän yhdistystasolta.

Pomoottorilla on hyvät suhteet Pirkanmaan muihin toimintaryhmiin. Eniten yhteistyötä tehdään
Tampereen seudun Kantri ry:n kanssa. Pomoottorin entisestä toiminta-alueesta Sahalahti siirtyy
tämän ohjelman toimintakaudella Kantri ry:n alueeseen ja Längelmäen pohjoisosa Keski-Suomen
puolella olevaan Vesuri ry:n alueeseen. Kuntaliitokset luovat kylille hallinnollisia rajoja, joiden ei
saa antaa kielteisesti vaikuttaa kylien väliseen yhteistyöhön. Pomoottorille aukeaa kuntaliitosten
myötä luontevia yhteistyön paikkoja toimintaryhmien väliseen yhteistyöhön ja maakuntien rajat
ylittävään yhteistyöhön. Toimintaryhmä voi toiminnallaan madaltaa ihmisten mielissä uusia
hallinnollisia rajoja.
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Kansainvälinen yhteistyö ei Pomoottorin toiminnassa ole itseisarvo, vaan kansainvälisyyden on
noustava paikallisen tason aidosta kiinnostuksesta. Esimerkiksi alueen käsityöläisyrittäjillä ja
kyläyhdistyksillä on niiden omasta tarpeesta ja aloitteesta syntyneitä kansainvälisiä kontakteja.
Lisäksi joissain hankkeissa, kuten Väkevä maa -taidealuehankkeessa, on kansainvälisyys
keskeisenä voimavarana. Pomoottori tukee tarpeen mukaan kansainvälisten kontaktien syntymistä.

Kehittämisohjelman tavoitteiden yhteensopivuus muiden alueellisten ja seudullisten tavoitteiden
kanssa on varmistettu ohjelmaprosessin aikana useilla eri tavoilla. Pirkanmaan maaseutustrategian
valmisteluseminaariin osallistuttiin lokakuussa 2005. Pirkanmaan liiton järjestämässä
keskustelutilaisuudessa marraskuussa 2005 käytiin läpi maakunnan eri toimijoiden ohjelmien ja
suunnitelmien sisältöä ja valmisteluprosessia. Pirkanmaan toimintaryhmät sopivat TE-keskuksen
kanssa Leader-toimintatavasta Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmassa yhteisessä
tilaisuudessa 1.12.2005. Ohjelmien yhteensovittamista jatkettiin 16.6. Tampereella TE-keskuksen
tiloissa sekä 29.8. Längelmäellä Maivian Pidoissa. Pomoottori ry ja Pirkanmaan TE-keskus
keskustelivat 21.9.06 yritysrahoituksen menettelytavoista (Liite 6).

6.5 Alustava rahoitussuunnitelma

Tämä rahoitussuunnitelma on karkea arvio koko ohjelmakaudeksi 2007−−−−2013 ja tehty joulukuun
2005 tietojen pohjalta. Rahoitussuunnitelmaa tarkennetaan maa- ja metsätalousministeriöstä
saatavien tarkempien ohjeiden mukaan sekä alueelta saatavan palautteen pohjalta vuoden 2006
aikana. Rahoituksen jakautuminen painopisteiden välille tarkentuu, kun ohjelman kanssa
jalkaudutaan uudelleen alueen asukkaiden pariin. Ohjelman suunnitteluvaiheessa keskusteltiin
sisällöllisistä kysymyksistä; ohjelman valmistuttua Pomoottorin oman tiedotushankkeen yhteydessä
pohditaan tarkempia painotuksia ja rahoituksen tarvetta. Hallintorahan määrä on arvioitu siten, että
sillä palkataan kaksi kokopäiväistä työntekijää.

Kustannusarvio: hallinto 1,36 milj. €
hankkeet 5,44 milj. €
yhteensä 6,8 milj. €

Rahoitussuunnitelma: julkinen (EU + valtio + kunnat) 4,42 milj. €
yksityinen 2,38 milj. €
yhteensä 6,8 milj. €

Pomoottorin kehittämisohjelman painopisteittäin rahoituksen arvioidaan kohdistuvan seuraavasti
(%):
1. Hyvä elinympäristö ja tasapainoinen elämä 50
2. Monipuoliset elinkeinomahdollisuudet ja yrittäjyys 20
3. Kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä ja vetovoimatekijänä 30

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjoittain rahoituksen arvioidaan
kohdistuvan seuraavasti (%):
1. Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen 5
2. Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen 1
3. Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän 72

Monipuolistaminen
4. Leader-toimintatapa 20
5. Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta 2
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7 Seuranta ja arviointi

Tämän ohjelman ennakkoarviointia on tehty varmistamalla laaja osallistuminen ohjelman
valmisteluun. Ohjelman valmistelua varten pidettyihin ideapajoihin osallistui osin kutsuttuina muun
muassa kalastusalueen, paikallislehtien, MTK:n paikallisyhdistyksen, metsänhoitoyhdistysten,
virkistyskalastajien, kyläyhdistysten, urheiluseurojen, kuntien, yrittäjäyhdistyksen sekä yrittäjien
edustajia, jotka tilaisuuksissa toivat monipuolisesti esiin edustamansa tahon käsityksiä Pomoottorin
kehittämisohjelman sisällöstä. Ohjelmaluonnokseen saatiin myös kirjallisia kommentteja useilta
paikallisilta asiantuntijoilta, joista erityisesti mainittakoon Pomoottori ry:n entinen hallituksen jäsen
Päivi Vitikainen, Kuhmalahden metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Oiva Vierikka, arkkitehti
Pertti Toivari sekä Längelmäveden kalastusalueen isännöitsijä Jussi Kirjasniemi. Ohjelmaa on
täydennetty vuoden 2006 aikana maa- ja metsätalousministeriön antamien kommenttien pohjalta.
Ohjelma on annettu keväällä 2006 kommentoitavaksi TE-keskuksen paikallisiin toimipisteisiin. Sitä
on esitelty alueen kaikissa kunnissa (valtuustossa, hallituksessa tai lautakunnissa), Ylä-Pirkanmaan
seutuyhdistyksen elinkeinotiimissä, Kaakkois-Pirkanmaan seututoimikunnassa sekä muissa tahoissa
jotka on lueteltu kehittämisohjelman kohdassa 4.1. Ohjelmaluonnos on myös ollut luettavissa
Pomoottori ry:n internet-sivuilla, mistä on informoitu eri tilaisuuksissa. Pomoottorin
kehittämisohjelmaa on valmisteltu niin laajapohjaisesti kuin se toimialueellamme on mahdollista.
Kirjoitustyöstä ovat Laura Jäniksen lisäksi vastanneet Pomoottori ry:n työntekijät Mikko Rissanen
ja Merja Kirjasniemi.

Kehittämisohjelman laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan ohjelmakauden
kuluessa ottamalla käyttöön hankekohtainen arviointijärjestelmä. Suunnitteluvaiheessa täytetään
hakijan kanssa käytävien keskustelujen yhteydessä arviointilomake, jonka prototyyppi on liitteessä
1. Mikäli hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, Pomoottorin edustaja ohjausryhmässä seuraa
tavoitteiden toteutumista ohjausryhmän kokouksissa. Tarvittaessa tavoitteiden asettelua voidaan
tarkentaa hankkeen kuluessa. Pienemmissä hankkeissa, joissa ohjausryhmää ei tarvita, Pomoottorin
työntekijät seuraavat hankkeen etenemistä maksatushakemusten jättämisen yhteydessä.
Vuosittainen yhteenveto kehittämisohjelman tavoitteiden etenemisestä laaditaan Pomoottori ry:n
vuosikokoukseen. Samassa yhteydessä kehittämisohjelman tavoitteita voidaan päivittää.

Ohjelmakauden puolessa välissä tehdään ulkopuolisen arvioijan toteuttama seuranta-arviointi
ohjelman toteutumisesta. Arvioinnissa käydään läpi siihen mennessä toteutuneet hankkeet suhteessa
ohjelman tavoitteisiin, sekä toimintaryhmän toimintaan liittyviä asioita ja parannusehdotuksia.
Arvioinnit tehdään joko ostopalveluna tai palkkatyönä riippuen käytettävissä olevista resursseista.
Joka tapauksessa arvioinnin lähtökohtana tulee olla Pomoottorin omat tarpeet, ei ylhäältäpäin tulleet
säännökset. Ohjelman loppuarviointi tehdään Leader+ -kauden arvioinnin tapaan, jolloin
vaikutusten vertaaminen on mahdollista.
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