Meidän kotiseudun parhaaksi!
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Jos sä saisit päättää, mitä hankkisit kotiseudullesi
miljoonalla eurolla?
Millaisesta kotiseudusta
haaveilet? Mikä on
parasta elämässä
maaseudulla nyt ja
tulevaisuudessa? Mihin
sä satsaisit euroja?
Miten kotiseutusi voisi
parantaa
houkuttelevuuttaan?

Jeesaa meitä alueemme kehittämisstrategian
valmistelussa ja kerro ajatuksesi siitä, mihin sä laittaisit
miljoonan? Älä rajoita aivojasi vaan päästä luovuus irti
ja kysy vapaasti kavereiltakin! Ainoa rajoitus on, että
ideoiden tulee hyödyntää mahdollisimman montaa
meistä eikä tällä miljoonalla voida kunnostaa kouluja
tai teitä ym. kuntien lakisääteisiä perustoimintoja.
Mutta vaikka pelitapahtuma tai lähiliikuntapaikka.
Kokoa ideasi meille esim. kuvajulisteena vaikka Canvaa
tms. hyödyntäen.

Luomuksesi voit palauttaa osoitteeseen 1.5.2021 mennessä.
aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi

Kiitos ajastasi!
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Hieman lisää infoa tästä
Ensinnäkin keitä me ollaan?
Leader Pohjois-Satakunta on virallisesti maaseudun kehittämisyhdistys Aktiivinen PohjoisSatakunta ry yhdeksän kunnan alueella Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla.
Kauttamme rahoitetaan maaseuturahastosta maaseudun kehittämiseen tähtääviä
hankkeita niin mikro- ja pienyrityksille kuin alueen yhdistyksille noin miljoonalla eurolla
vuodessa. Löydät toiminnastamme lisätietoja kotisivuiltamme ja somekanaviltamme
Instagram sekä Facebook. Tsekkaa myös mikä on Nuoriso-Leader!

Mitä strategiaa me nyt tehdään?
Rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja kunnilta aina ohjelmakausittain seitsemäksi vuodeksi. Se
paljonko sitä meille saadaan riippuu siitä, millaiseisen strategian rahan käytölle olemme
luoneet. Mitä alueemme ihmiset oikein toivovat täällä tehtävän? Millaisilla toimenpiteillä
voimme saada aikaan kestävää kasvua, elinvoimasta yrityselämää ja parantaa yhä
kotiseutumme elämänlaatua? Mitkä ovat tämän alueen helmiä, niitä mahdollisuuksia, joita
kannattaa kehittää eteenpäin. Erityispiirteitä, joilla voimme erottua ja menestyä?

Mitä tältä tehtävältä halutaan?
Miettikää pienessä ryhmässä niin isoja kuin pieniäkin kotiseutuanne parantavia ideoita.
Rajoituksena tosiaan ainoastaan se, että kunnan ns. normaaleja toimintoja ei oteta mukaan.
Kokoa ideoista kuvakollaasi tms. vaikka Canva-ohjelmaa hyödyntäen. Alla esimerkki TETharjoittelijamme ja Instagram postauksiin vastanneiden osalta Jämijärveltä. Luovuus vain
rajana kylläkin toteutustavalle. Videot ja tekstitkin tervetulleita! Eikä sitä
miljoonabudjettia tarvitse niin tarkasti seurata. Hyvä idea löytää aina lisärahoitusta :)

Vinkkejä ja esimerkkejä mitä vuosina 20142020 on toteutettu
Ajattelun saattamiseksi kakkosvaihteelle ja laatikon
ulkopuolelle kun ne nopeimmat on jo saatu kirjattua, käy
hankerekisterissä niin näet. Tiedetään, hieman kökkö
järjestelmä, joten myös Youtube-kanavamme ja
julkaisumme avittavat!

ISO KIITOS, kun mietit kanssamme
kotiseutumme tulevaisuutta! Täällä on aina
paikka sinulle. Meille voit juurtua vaikka pieninä
pistokkaina

