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Johdanto 
POMO-ohjelma, Mettä ja hunajaa Karhuseudulle sekä Mesikämmen -kehittämisohjelmat saavat jatkoa Otso osaa! 
Karhuseudun kehittämisstrategiasta vuosille 2014-2020. Strategia perustuu laajaan alueen toimijoiden kuulemiseen; 
kyselyihin, useiden työryhmien tuloksiin ja yhdistyksen vankkaan paikallistuntemukseen.  

Karhuseudun kehittämisstrategia on alueen ihmisten yh-
dessä tekemä ja siksi myös ihmisen näköinen ja oloinen. 
Alueen vahvuus on yhteistyössä, joka synnyttää uusia 
ideoita ja ratkaisuja. Olemme verkostoituneet vahvasti 
myös yli aluerajojen sekä kansainvälisesti. Yhteistyö on se 
vahvuus, joka synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja tehden 
Karhuseudusta enemmän kuin osiensa summan. 

Leader Karhuseutu 

Karhuseutu ry on perustettu vuonna 1997 kannustamaan alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä omaehtoiseen yh-
teistyöhön perustuvaan kehittämistoimintaan. Toiminnan tavoitteena on paikallisten palvelujen parantaminen ja 
säilyttäminen, työllisyyden lisääminen sekä alueen asukkaiden ja vierailijoiden viihtyisyyden edistäminen. Leader 
Karhuseudun tärkeimpiä tehtäviä paikalliskehittäjänä on toimia verkostoijana, asiantuntijana ja yhteistyön rakenta-
jana eri toimijoiden välillä.   

1. Alueen kuvaus ja nykytilan analyysi 

1.1. Toiminta-alue 

Karhuseudun toimialueeseen kuuluvat Harjavallan, Kokemäen, Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian ja Nakkilan 
kunnat (liite 1). Noormarkku kuului alueeseen aiemmin itsenäisenä kuntana ja vuodesta 2010 osana Porin kaupun-
kia. Lavia kuului aiemmin Aktiivisen Pohjois-Satakunnan alueeseen, mutta Pori-Lavia kuntaliitoksesta (vuonna 2015) 
johtuen Lavia liittyy uutena alueena Karhuseutuun. Pori on Karhuseudun ja koko maakunnan keskuskaupunki ja 
maaseuturahaston rahoituksen osalta sen keskusta-alue on rajattu toimialueen ulkopuolelle (liite 2). Toiminnallisesti 
Karhuseudun alue on yhtenäinen, sillä etäisyydet ovat kohtuullisia. Tärkeä aluetta yhdistävä tekijä on vesistöt, jotka 
yhdistävät alueen kuntia sekä meren rantaa myötäillen että Kokemäenjokea pitkin.  

Asukasluku Karhuseudun kunnissa on laskenut hieman edellisen ohjelmakauden aikana ja vuonna 2012 se oli         
122 022 henkilöä (luvussa huomioitu Lavian asukkaat). Alueen kunnissa on Poria lukuun ottamatta ollut 2000-luvulla 
muuttotappiota ja työikäisten määrä on laskusuunnassa koko alueella. Työpaikkojen ja työllisten määrä on alueella 
noussut koko maan keskiarvoa heikommin ja myös alueen työttömyystilanne on koko maan keskiarvoa huonompi. 
Vuonna 2013 työttömyysprosentti vaihteli Luvian 10,2 % ja Porin 13,6 % välillä.  

Alueen työpaikkojen toimialarakenne (liite 3) noudattaa pääosin maan keskiarvoa. Suurimmat työllistäjät ovat sosi-
aali- ja terveysala (19,5%) sekä teollisuus (18,7 %). Erityisesti metalli- ja kemianteollisuus ovat alueella merkittäviä 
työllistäjiä. Suurin muutos työpaikkojen toimialarakenteessa liittyy teollisuuden työpaikkojen vähenemiseen ja toi-
saalta terveys- ja sosiaalialan kasvuun.   

Karhuseudun aluerajaus muuttuu uudella ohjelmakaudella Porin keskusta-alueen osalta niin, että maaseutualuee-
seen luetaan jatkossa Meri-Porin alue sekä maaseutumaiset alueet Porin keskustan koillis- ja lounaispuolella.  Alue-
rajauksesta ja Lavia kuntaliitoksesta johtuen Karhuseudun asukasluku kasvaa 56 067 asukkaasta 60 482 asukkaaseen. 

Karhuseudun jäsenkuntien asukasluvut 

Harjavalta  7 416  Kokemäki 7 813 
Luvia 3 338  Nakkila  5 716 
Porin maaseutu   22 870  Ulvila 13 329 
YHTEENSÄ   60 482    
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1.2. SWOT  

Oheiseen taulukkoon on koottu SWOT-analyysi eli Karhuseudun nykytilan vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdolli-
suudet ja uhat. Analyysi on koostettu Karhuseudun teemaryhmien tapaamisten, hallituksen työskentelyn sekä avoimissa tilai-
suuksissa nousseiden asioiden pohjalta.   

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

Viihtyisä ympäristö asua ja toimia, missä yhdistyvät monipuolinen 
luonto vesistöineen, turvallisuus ja tila. Alueella on runsaasti vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia, kulttuuritarjontaa, elävää kyläkulttuuria ja 
aktiivisia ihmisiä, jotka saavat viihtymään ja ovat vetovoimatekijöitä 
myös uusien asukkaiden ja matkailijoiden houkuttelussa. Etäisyydet 
Karhuseudun alueella ovat kohtuullisen lyhyet ja kaupunkien palvelut 
lähellä.  

Aktiivinen yhteisö eli innostuneet ja toimintaan sitoutuneet ihmiset 
ovat kylä- ja yhdistystoiminnan peruskivi. Hyvä talkoohenki on mah-
dollistanut monta upeaa isoa ja pientä projektia. Vireät yhdistykset ja 
ahkerat ihmiset ovat elintärkeitä Karhuseudun kehittymiselle. 

Monipuolisen pienyritystoiminnan taustalla on positiivinen yritysil-
mapiiri, monialainen yrittäjyys, edulliset toimitilat, monipuoliset kou-
lutusmahdollisuudet sekä Porin seudun suurten yritysten tarve ali-
hankinnalle erityisesti metalliteollisuudessa, puutuotealalla ja raken-
tamisessa. Alueen väestöpohja luo kysyntää palveluille ja kaupalle.  

Yhteistyö alueen eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita ja 
ratkaisuja. Karhuseutu on vahvasti verkostoitunut myös oman alueen-
sa ulkopuolella ja kansainvälisesti. Yhteistyökykynsä ansiosta Karhu-
seutu on enemmän kuin osiensa summa. 

Kansainvälinen toiminta on alueella vilkasta, ja Karhuseutu on erit-
täin hyvin verkostoitunut Euroopassa.  

Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien puutteellisuus ja sitä 
kautta ihmisten, tavaran ja tiedon haasteellinen saavutetta-
vuus haittaa yritys- ja yhteisötoiminnan kehittämistä. 

Loittonevat palvelut, ikärakenne ja asutuksen keskittymi-
nen tuovat omat haasteensa alueelle, erityisesti nuorten 
muuttaessa työn ja opiskelun perässä muualle. Palvelujen 
väheneminen vaikeuttaa arkea maaseudulla ja esimerkiksi 
kyläkoulujen lakkauttaminen voi aiheuttaa yhteisö- ja kylä-
toiminnan hiipumista. Myös ikääntyvän väestön tarve palve-
luihin kasvaa. Kylien ja maaseudun puolestapuhujia ei ole 
kuntaorganisaatioissa riittävästi ja edunvalvonnan koor-
dinointi on vähäistä. 

Osaamisen, uudistumiskyvyn ja koordinoinnin puute erityi-
sesti maa- ja metsätalous-, palvelu- ja matkailualoilla jättää 
monta mahdollisuutta käyttämättä. Työ ja sen tekijät eivät 
aina kohtaa, sillä toisaalta alueella on työttömyyttä ja toisaal-
ta paikoin on hankalaa löytää osaavaa työvoimaa tai yritys-
toiminnan jatkajia. Kasvuyrityksiä on vähän ja monilla aloilla 
kaivataan lisää erikoisosaamista ja yhteistyötä. Verkostoitu-
mista ja yhteistyön koordinointia sekä oppilaitosyhteistyötä 
kaivataan lisää, mm. matkailualan pienyrityksille se on vält-
tämätöntä. 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

Palvelut ja niiden tuottaminen ovat murroksessa ja tässä muutokses-
sa piilee myös maaseudulle mahdollisuus. Julkisen, yksityisen ja kol-
mannen sektorin yhteistyöllä voidaan ylläpitää kattavat lähipalvelu-
verkostot sekä luoda uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle. 
Maaseutuväestön palvelujen saavutettavuutta voidaan parantaa 
esimerkiksi usean toimijan yhteistyössä järjestämillä liikkuvilla palve-
luilla.  

Toimialat ylittävän yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkostojen 
kehittäminen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti luo uusia 
innovaatioita ja tuo mahdollisuuksia sekä yritystoiminnan että yhtei-
söjen kehittämiselle.  

Lähituotanto ja -tuotteet ovat suuri mahdollisuus, sillä kuluttajien 
kiinnostus esimerkiksi ruoan tuotantotapaan ja alkuperään on edel-
leen kasvussa. Käyttämällä lähiseudulla valmistettuja tuotteita ja 
palveluja edesautetaan tuotannon ja työpaikkojen säilymistä Karhu-
seudun alueella.  

Puhdas luonto, rikas kulttuuri, monet tapahtumat ja turvallinen 
toimintaympäristö luovat puitteet niin maaseutuasumiselle kuin 
maaseutumatkailullekin. Luonto on houkutellut myös tuhansia vapaa-
ajanasukkaita nauttimaan sen monista mahdollisuuksista. 

Maaseutumatkailun kehittäminen ja alueelle ominaisten vahvuuksi-
en tuotteistaminen tuovat alueelle uusia elinkeinomahdollisuuksia, 
yrittäjiä ja palvelujen käyttäjiä. Perinteisten kulttuuri- ja luontokoh-
teiden lisäksi esimerkiksi kalastus-, erä-, kylä- ja metsämatkailu tar-
joavat mahdollisuuksia sekä suosiotaan kasvattavalle lähimatkailulle 
että suuren potentiaalin omaavalle kansainvälisellekin matkailulle. 

Innovatiiviset energiatuotantoratkaisut, energian säästäminen sekä 
uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen tuovat maaseudulle 
mahdollisuuksia, joista voivat hyötyä niin uudet kuin olemassa olevat-
kin yritykset.  

Palvelutason heikkeneminen ja perusinfran rapistuminen 
aiheutuvat mm. julkisen talouden kiristymisestä. Vaikeutuva 
työllisyystilanne ja nuorten työllistyminen ovat suuri haaste. 
Lisäksi yritysten taloudellinen epävarmuus sekä alati tiuken-
tuva kilpailu ovat merkittävä uhka maaseutualueille. Alihan-
kintayritykset ovat usein riippuvaisia suuremmista yrityksistä, 
jotka puolestaan saattavat siirtää tuotantoaan pois Suomes-
ta.  

Pienenevä ja ikääntyvä väestö merkitsee pulaa osaavista ja 
aktiivisista tekijöistä niin maaseutuyrityksissä, julkisissa pal-
veluissa kuin vapaaehtoistyössäkin.  

Palvelurakenteen muutos voi pahimmillaan johtaa palvelu-
jen pakenemiseen suuriin kuntakeskuksiin sekä heikentää 
kuntien reuna-alueiden asukkaiden ja toimijoiden mahdolli-
suuksia saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa julkiseen pää-
töksentekoon. Uhkana on maaseutunäkökulman unohtami-
nen palvelurakenteen uudistamisessa, tiestön ja julkisen 
liikenteen kehittämisessä sekä kaavoituksessa. 

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen voivat uhata 
maaseudun vetovoimaa, elinkeinomahdollisuuksia ja asuin-
viihtyvyyttä.  

Ihmisten henkinen hyvinvointi ja jaksaminen ovat koetuk-
sella kuluttavan työelämän sekä maaseudunkin tavoittaneen 
hektisen tahdin seurauksena. Tämä näkyy muun muassa 
vanhusten kokemana yksinäisyytenä, nuorten syrjäytymisenä 
sekä kyläaktiivien väsähtämisenä. 
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2. Ohjelmakauden 2007-2013 tulokset 
Leader Karhuseutu on vastaanottanut ohjelmakauden 2007-2013 aikana 257 hankehakemusta, joista 194 on saanut myöntävän 
lausunnon.  Tarvittaessa hakijoita on neuvottu muista rahoitusmahdollisuuksista ja osa peruuntuneista hakemuksista on saanut 
tukea muuta kautta. Kauden aikana on toteutettu viisi teemoitettua koordinointihanketta, joilla on edistetty kehittämisstrategi-
an tärkeimpiä painopisteitä. Huolimatta koordinointihankkeiden kankeasta byrokratiasta, ne on todettu hyväksi aktivointikei-
noksi ja niiden avulla on saatu monia uusia henkilöitä mukaan Leader-toimintaan. Lisäksi strategiaa on toteutettu yhdistyksen 
omissa hankkeissa, jotka ovat keskittyneet kylien kehittämiseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä luontomatkailuun. 

Myönteisen lausunnon saaneista hankkeista 117 ja 76 koordinaatiohankkeen alahanketta toteuttaa Manner-Suomen maaseu-
tuohjelman toimenpidettä 413, 17 toteuttaa toimenpidettä 421 ja yksi toimenpidettä 411. Rahoitetuista hakemuksista noin 40 % 
oli yhdistysten hakemia, 20 % yrityshankkeita, 5 % julkisyhteisöjen hankehakemuksia, 30 % koordinoinnin alahankkeita (hakijoi-
na pääasiassa yhdistykset) ja Karhuseudun 
omia hankkeita 5 %. 

Vuosina 2007-2013 rahoitettujen  
Leader-hankkeiden painopisteinä ovat 
olleet:  

1) PALVELUT: paikallistoiminta palvelevaksi 
(59 % toteutuneista hankkeista) 
2) MATKAILU: matkailusta makeampaa 
(12 % toteutuneista hankkeista) 
3) KULTTUURI: kulttuuri kukoistamaan ja 
tapahtumat tuottamaan  
(13 % toteutuneista hankkeista) 
4) YMPÄRISTÖ: ympäristöstä yrittäjyyttä  
(12 % toteutuneista hankkeista) 
5) KOULUTUS: koulutuksella kehitystä  
(4 % toteutuneista hankkeista)  

Lisäksi ohjelman painopisteiden läpikäyvinä teemoina ovat olleet verkostoituminen, lapset ja nuoret sekä kansainvälistyminen.  

Leader-hankkeista 55 % on yleishyödyllisiä investointihankkeita liittyen esimerkiksi yhteisten kokoontumistilojen rakentamiseen 
ja remontointiin sekä erilaisten yhteisten harrastuspaikkojen perustamiseen ja kunnostamiseen. Tätä kautta alueelle on syntynyt 
paljon uutta harrastustoimintaa. Usein investointihankkeet myös aktivoivat uusia ihmisiä mukaan paikalliseen toimintaan ja 
jatkona perusinvestoinnille syntyy uusia projekteja ja kehittämishankkeita. Talkootyön ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu 
yleishyödyllisissä investointihankkeissa. Yleishyödyllisiä kehittämishankkeilla on puolestaan tuettu mm. lasten ja nuorten toimin-
taa, alueen vetovoimaa, matkailua ja kansainvälistymistä. Niiden osuus kaikista rahoitetuista Leader-hankkeista on 23 %.  Yhtei-
söllisyyttä edistävien toimenpiteiden tukeminen on erittäin tärkeää myös uudella ohjelmakaudella. 

Hankkeista 21 % on yrityshankkeita, joista valtaosa on ollut investointeja yritysten kehittymiselle välttämättömiin koneisiin, 
laitteisiin tai toimitiloihin. Leader-rahoituksella on tuettu paikallista mikroyritystoimintaa investointituen, kehittämishankkeiden 
sekä käynnistystuen avulla. Tuella on ollut suuri merkitys rahoitusta saaneiden yritysten toimintaan ja moni kehittämistoimenpi-
de olisi jäänyt toteutumatta ilman Leader-tukea. Monelle yrittäjälle on ollut hyötyä rahoituksen lisäksi myös haku- ja päätöspro-
sessien aikaisesta ulkopuolisesta toiminnan arvioinnista ja henkisesti kannustavasta tuesta, jonka hallituksen myönteinen rahoi-
tuspäätös antaa. Yrityshankkeille olisi ollut huomattavasti toteutunutta enemmän kysyntää, mutta rahoituksen vähyyden vuoksi 
yrityshankkeet on erityisesti loppukauden aikana ohjattu pääsääntöisesti Satakunnan ELY-keskuksen rahoitettavaksi. Karhuseu-
dun alue tarvitsee tulevina vuosina yritysten elinvoimaisuutta lisääviä toimenpiteitä ja erityisesti uuden yritystoiminnan synty-
mistä tulee edistää aktiivisella Leader-työllä. 

Kansainvälinen toiminta on ollut alueella erittäin aktiivista. Kansainvälisiä hankkeita on kaudella 2007-2013 toteutettu 11 ja osa 
niistä on ollut alueiden välisiä. Karhuseudun kv-hankkeilla on partnereita 37 eri organisaatiosta ja 19 eri maasta, joista kaksi on 
EU:n ulkopuolisia. Kansainvälisten hankkeiden avulla erityisesti matkailu- ja kulttuurialan toimijat ovat saaneet uusia ideoita 
toimintaansa ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita eri puolilta Eurooppaa. Kv-toiminnan kautta mukaan on saatu myös paljon 
uusia innostuneita ihmisiä ja erityisesti nuorten aktivointiin kv-hankkeet ovat osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi. Kansainvä-
linen yhteistyö tulee tarjoamaan uusia ratkaisuja paikalliseen kehittämiseen myös tulevalla ohjelmakaudella. 

Karhuseudulla on vahva rooli alueensa asiantuntijana, kehittäjänä ja kylätoiminnan aktivoijana. Leader-toiminta tunnetaan osas-
sa kyläyhteisöjä hyvin, mutta aktiivinen tiedotus ja ajankohtainen neuvonta maaseudun kehittämisen edistämiseksi ovat välttä-
mättömiä. Karhuseudun oman hanketoiminnan kautta on voitu edistää paikallista toimintaa, kylien ja kuntien yhteistyötä sekä 
kylä- ja turvallisuussuunnitelmien syntymistä.  

paikallistoiminta 
palvelevaksi  

matkailusta 
makeampaa 

kulttuuri kukoistamaan 
ja tapahtumat 
tuottamaan 

ympäristöstä 
yrittäjyyttä 

koulutuksella kehitystä  
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3. Visio, tavoitteet ja strategiset painopisteet  

Visio: Karhuseutu 2020 

 
 
Karhuseudun paikalliskehittämisen strategialla on kolme toisiinsa kytkeytyvää ja visioon perustuvaa tavoitetta:  

1) Aktiivinen elinkeinotoiminta ja paikallistalous  
2) Viihtyvä ja aktiivinen yhteisö 
3) Virikkeellinen ja turvallinen ympäristö 

Tavoitteet on mahdollista saavuttaa keskittymällä neljän painopisteen kehittämiseen:  
1) Palvelut ja asuminen 
2) Työllisyys, innovaatiot ja osaaminen  
3) Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat  
4) Ympäristö ja energia 

Lisäksi ohjelmassa painottuvat kansainvälisyys, yhteistyö ja verkostoituminen sekä lapset ja nuoret. 
 

 
  

Karhuseutu on elinvoimainen ja vahvasti verkostoitunut sekä paikallisesti että kansainvälisesti. 

Alueen vahvuuksia ovat monipuolinen yritystoiminta, aktiivinen kylätoiminta, puhdas ja moni-
ilmeinen luonto sekä vetovoimainen matkailutoiminta. 

Lapsille  ja nuorille Karhuseutu on virikkeellinen ja turvallinen paikka varttua ja kouluttautua. 
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3.1. Palvelut ja asuminen  

SWOT 

viihtyisä ympäristö asua ja toimia               aktiivinen yhteisö                      yhteistyö                                

monipuolinen pienyritystoiminta          kansainvälinen toiminta          liikenne- ja tietoliikenneyhteydet                             

loittonevat palvelut                             ikärakenne                              asutuksen keskittyminen                             

osaamisen, uudistumiskyvyn ja koordinoinnin puute       palvelut ja niiden tuottaminen                        
toimialat ylittävä yhteistyö        vuorovaikutus ja verkostot            lähituotanto ja -tuotteet          

puhdas luonto, uusiutuvat raaka-aineet              rikas kulttuuri ja tapahtumat             turvallinen toiminta-ympäristö               
maaseutumatkailu               alueen vahvuuksien tuotteistaminen   innovatiiviset energiantuotantoratkaisut           

palvelutason heikkeneminen                      vähenevä ja ikääntyvä väestö           

palvelurakenteen muutos      

ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen    ihmisten henkinen jaksaminen 

Palvelujen tuottaminen kylillä ja lähellä asukkaita 

Palvelurakenteen muutos, väestön ikääntyminen, kansainvälistyminen, tietotekniikan kehitys, elintason nousu ja 
yksilöllisyyden korostuminen luovat palvelusektorille toisaalta entistä enemmän haasteita ja toisaalta myös mahdol-
lisuuksia innovatiiviselle palvelutuotannolle ja yrittäjyydelle.  

Palvelujen keskittyminen kuntakeskuksiin on vähentänyt yksittäisiä palveluja kylillä ja kuntien reuna-alueilla. Palvelu-
tuotantoon tarvitaan joustavuutta ja uusia malleja, esimerkiksi monipalvelupisteitä ja liikkuvia palveluja. Yksi tapa 
tuottaa myös lakisääteisiä palveluja kylille on niin sanottuun sopimuksellisuuteen perustuva toiminta, jossa osapuo-
lina voivat olla esimerkiksi yritykset, yhteisöt, julkinen sektori ja seurakunnat. Kyläyhteisöt voivat myös vastata puut-
tuvien palvelujen tuomiin tarpeisiin etsimällä ja edesauttamalla uusia ratkaisuja niiden järjestämiseen. Esimerkiksi 
vanhuksille tarvitaan tukipalveluja, kuten siivous-, turvallisuus- ja terveydenhuoltopalveluja sekä erityisesti sosiaalis-
ta elämää lisääviä palveluja. Yhteisö voi edistää niiden syntymistä muun muassa tarjoamalla puitteet palvelua har-
joittavalle yritykselle tai perustamansa osuuskunnan kautta.  

Toimenpide-esimerkit 
Monipalvelupisteet ja liikkuvat palvelut: monipalvelupisteisiin ja liikkuviin yksiköihin voidaan yhdistää niin julkisen, kolmannen 
sektorin kuin yksityisenkin palveluja, esimerkiksi terveys-, kauppa-, pankki-, hyvinvointi-, liikunta-, kulttuuri- ja koulutuspalvelu-
ja sekä viriketoimintaa eri-ikäisille. 
Joustavat kuljetuspalvelut ihmisten tarpeisiin: eri kuljetusten joustava yhdistäminen, ikäihmisten palveluliikenne ja koululais-
kuljetukset, kutsuohjattu joukkoliikenne sekä organisoidut kimppakyydit, joissa hyödynnetään nettipohjaisia ja mobiilisti toimi-
via varausjärjestelmiä.   
Paikallinen palveluntuotanto ja uudet tuotantomallit: yhdistysten palvelutuotannon pilotit, sopimuksellisuuspilotit esimerkiksi 
ikäihmisten tuettuun asumiseen ja vanhusten virikepalveluille, lasten päivähoitoon sekä erityyppisiin paikallisiin palvelutarpei-
siin liittyen; yhteisten tilojen valjastaminen palvelukäyttöön yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille, aikapankki- ja talkoorinki-
kokeilut. 
Innovatiivinen palveluyrittäjyys: teknologiset ratkaisut, laadukkaat asumispalvelut, virikepalvelut. 

Hyvinvointia vapaa-ajanpalveluista 

Karhuseudun alueella on tarjolla monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia niin yhteisöjen, kuntien kuin yritys-
tenkin tuottamina. Palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen on tärkeää asuinviihtyisyyden takaamiseksi, 
uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja olemassa olevien asukkaiden sitouttamiseksi. Tietoliikenneyhteyksien toi-
miminen ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat Karhuseudun alueen perus- ja vapaa-ajanpalvelujen kehittämisen. 
Tämä edellyttää kuitenkin tietoteknisiä taitoja, joita tulee kehittää eri-ikäisille suunnatulla koulutuksella.  

Kylän lähiliikuntamahdollisuuksien kehittäminen kaikenikäisille on tärkeää, sillä on nähtävissä että erityisesti syrjä-
seutujen ryhmäliikunta on vähenemässä muita alueita nopeammin. Liikkumiseen voidaan innostaa liikuntapaikkojen 
ja -toimintojen kehittämisen lisäksi esimerkiksi netin tarjoamien palvelujen kautta. Liikuntapalvelujen ohella tarjolla 
tulee olla myös muita harrastusvaihtoehtoja, kuten kulttuuria, pelastustoimintaa, metsästystä ja kalastusta, käsityö-
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piirejä, moottoriurheilua ja lemmikkieläintoimintaa. Kylän harrastusmahdollisuuksissa voidaan edistää eri sukupolvi-
en kohtaamista. Lähialueen kylien sekä koulun ja kunnan vapaa-aikatoimen välisellä yhteistyöllä voidaan palvelutar-
jontaa laajentaa.  

Jatkuvana haasteena on kehittää uusia keinoja erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien yhteisölliseen toimintaan. 
Moni lapsi ja nuori kokee yksinäisyyttä ja huoli nuorten syrjäytymisestä on arkipäivää myös maaseudulla. Nuorille 
tarvitaan Internetin tarjoamien viihdykkeiden lisäksi mielekästä tekemistä ja mahdollisuuksia sosiaalisten vuorovai-
kutustaitojen kehittämiseen. Erityisesti kansainvälisellä toiminnalla saadaan nuoria innostettua kehittämään nykyisiä 
harrastusmahdollisuuksia tai luomaan alueelle kokonaan uusia vapaa-ajanviettotapoja. Yhdistys- ja vapaaehtoistoi-
minta on löytänyt Karhuseudun alueella hyviä toimintamuotoja, joista ollaan kiinnostuneita myös ulkomailla.  

Perinteisen koko kylää käsittävän yhteisöllisyyden lisäksi harrastukset luovat ympärilleen uudenlaista yhteisöllisyyttä. 
Vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat hyvä keino yhdistää paikallisia asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja alueelle muu-
alta tulevia harrastajia. Esimerkiksi hevostoiminnan ympärille rakentuu monipuolinen palveluverkosto, jossa ratsu- ja 
ravitallien lisäksi tarjotaan hevosten terveyteen ja hyvinvointiin perustuvia erilaisia klinikka- ja kuntoutuspalveluja. 
Lemmikkieläinten palveluille, kuten hoitoloille, löytyy maaseudulta tilaa naapureita häiritsemättä.  

Toimenpide-esimerkit 
Harrastus- ja lähiliikuntapaikkojen ja yhteisten kokoontumispaikkojen kehittäminen (erit. nuorille), kylien yhteiset kiertävät 
liikuntapalvelut, pop-up-palvelut, esim. ravintolat, tapahtumat ja harrastukset; nykyteknologian hyödyntäminen verkostoitumi-
sessa.  

Asumisen uudet mahdollisuudet  

Karhuseudun alueen rauhallisuus, luonnonläheisyys, kylien aktiivisuus, viihtyisyys ja turvallisuus lähellä kaupunkien 
palveluja tarjoavat houkuttelevan ja kohtuuhintaisen vaihtoehdon asumiselle ja yrittämiselle. Alueen elinvoimaisuu-
den ylläpitämiseksi tarvitaan muuttajien erilaiset tarpeet huomioivia tontteja ja rakennuspaikkoja sekä omistus- ja 
vuokrakiinteistöjä. Rakentamiseen on tarjolla runsaasti metsäisiä ja suojaisia alueita. Nämä alueet tarjoavat mikroil-
maston, joka tuo mahdollisuuksia energiansäästöön ja varautumiseen ilmastonmuutoksen tuomiin ilmiöihin. 

Paikallisten asukkaiden positiivinen asenne kyliin muuttavia kohtaan ja me-henki on ratkaiseva tekijä kylän imagon ja 
houkuttelevuuden kannalta, joten uusien asukkaiden kotouttamiseen ja kylän yhteisöön mukaan ottamiseen kannat-
taa panostaa. Alueelta lähteneiden paluumuutto tai heidän kontaktiensa ja aktiivisuutensa hyödyntäminen seudun 
kehittämisessä ovat asioita, joita tulee edistää.  

Alueen asukkaat tulee ottaa aktiivisesti mukaan alueen maankäytön suunnitteluun ja esimerkiksi omaehtoista asu-
kas- ja yrityshankintaa tulee edistää. Maaseudulla on mahdollisuuksia asumisen ja yrittämisen luontevaan yhdistämi-
seen tarjoamalla tontteja, jotka soveltuvat myös kodin pihapiirissä harjoitettavaan yritystoimintaan.  

Ihmiset valitsevat asuinpaikkansa yhä useammin asuinviihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja harrastustensa perusteella. 
Tämä luo mahdollisuuksia Karhuseudun alueen kylille erottua asuin- ja yritysympäristöinä vaikkapa niin sanottujen 
teemakylien muodossa muun muassa nostamalla esille harrastusmahdollisuuksia, tietyn alan yrittäjyyttä, kulttuuri- 
ja perinnearvoja tai maisemallisia arvoja.  

Maaseudun asumistarjonnassa tulee huomioida ihmisen elämänkaari. Maaseutu houkuttelee paluumuuttajia, vapaa-
ajanasunnoilleen muuttavia eläkeläisiä ja kiireettömämpää vaihtoehtoa kaupunkien hälinälle etsiviä nuoria ja lapsi-
perheitä. Itsenäisen asumisen lisäksi esimerkiksi ikäihmisille sopiville rivitaloille tukipalveluineen olisi tarvetta maa-
seudun kylissä. Seniorikylässä voisi mahdollisuuksiensa mukaan puuhata kotipihassa, mutta tarvittaessa helposti 
ulkoistaa siivouksen ja eriasteisen hoivan. Tarjolla olisi rauhaa, mutta myös seuraa ja apua.  

Toimenpide-esimerkit 
Erilaisten asumismuotojen kehittäminen ja koordinointi: soluasuminen, yhteisöasuminen, esteetön asuminen; tyhjilleen jäänei-
den tilojen hyödyntäminen liiketoimintaan ja palvelujen tarjoamiseen; kylien asukashankinta ja markkinointi, teemakylät. 

Osallisuutta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä  

Yhteiskunnan rakennemuutoksesta johtuen lähivaikuttamiselle ja kylien äänen kuulumiselle on yhä suurempi tarve. 
Kylien lähidemokratiaan tarvitaan työkaluja: aluelautakuntamalleja, teemoitettuja kyläsuunnitelmia, maaseutuvaiku-
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tusten arviointia ja kyläläisten sekä viranomaisten yhteisiä kokoontumisia. Lähidemokratia tulee yhä tärkeämmäksi 
osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.  

Lähivaikuttamisessa kylien yhteistyöllä saadaan suurempaa vaikutusta aikaiseksi kuin yksittäisten kylien tai ihmisten 
yhteydenotoilla. Tämän takia yhdistysten välistä yhteistyötä tulee kehittää sekä kunnan että kylän sisällä sekä koko 
Karhuseudun alueella. Esimerkiksi tapahtumien, harrastusten ja koulutusten järjestämisessä voidaan tehdä yhteis-
työtä.   

Yhteisöllisyys koetaan tärkeäksi vahvuudeksi Karhuseudun alueella. Toisaalta sen vähenemistä pelätään, joten yhtei-
söllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää. Yhteisöllisyyteen maaseudulla kuuluu kaikenikäisistä huoleh-
timinen. Vanhusten yksinäisyyden torjumiseen voidaan luoda uusia yhteisöllisiä toimintatapoja, kuten yhteisiä tuu-
lahduspäiviä päivähoitolasten ja vanhusten kesken. Kylän yhteisöllä on mahdollisuus puuttua myös syrjäytymisen 
uhkaan tarjoamalla nuorille mielekästä tekemistä, kuten harrastuksia ja työmahdollisuuksia.  

Kylät tarvitsevat ja haluavat lisää vakituisia asukkaita, mutta myös vapaa-ajanasukkaiden merkitys ymmärretään 
kylän elinvoimaisuudelle ja paikallistaloudelle. Vapaa-ajanasukkaille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua kylän 
toimintaan ja alueen kehittämiseen. Kylätoiminnan ja yhteisöllisyyden uusien tuulien hakeminen yhteistyössä kan-
sainvälisten kumppanien kanssa avaa silmät erilaisille mahdollisuuksille ja tavoille toimia. 

Toimenpide-esimerkit 
Kylien ja alueiden kehittämissuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat, kylien ja yhdistysten yhteistyön lisäämisen edistäminen, 
kuntayhteistyön ja vaikuttamisen edistäminen, eri-ikäisten kyläläisten keskinäiset tapahtumatuulahdukset, nuoriso-Leader-
toiminta, sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen tiedottamisessa ja toiminnan järjestämisessä, kansainväliset kylätoi-
minnan hankkeet. 

3.2. Työllisyys, innovaatiot ja osaaminen  

SWOT 

viihtyisä ympäristö asua ja toimia                             aktiivinen yhteisö                             yhteistyö                                

monipuolinen pienyritystoiminta                     kansainvälinen toiminta                       

liikenne- ja tietoliikenneyhteydet                             loittonevat palvelut                             ikärakenne                              

asutuksen keskittyminen                             osaamisen, uudistumiskyvyn ja koordinoinnin puute 

palvelut ja niiden tuottaminen                        toimialat ylittävä yhteistyö                             

 vuorovaikutus ja verkostot                lähituotanto ja -tuotteet                              

puhdas luonto, uusiutuvat raaka-aineet               rikas kulttuuri ja tapahtumat                             

turvallinen toiminta-ympäristö               maaseutumatkailu               

 alueen vahvuuksien tuotteistaminen                  innovatiiviset energiantuotantoratkaisut           

palvelutason heikkeneminen                  vähenevä ja ikääntyvä väestö                      palvelurakenteen muutos                        

ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen            ihmisten henkinen jaksaminen 

Yrittäjyyden edistäminen  

Karhuseudun alueen toimeentulomahdollisuuksia voidaan parantaa tukemalla ja kannustamalla jo toimivia mikroyri-
tyksiä sekä edistämällä uusien yritysten perustamista. Toimeentulon hankkiminen Karhuseudun alueella edellyttää 
usein monialaista yrittäjyyttä, uusien ratkaisujen etsimistä ja innovaatioiden soveltamista. Tavoitteena on kehittää 
elinkeinorakennetta yhä monipuolisemmaksi, lisätä yritystoiminnan verkostoitumista ja samalla parantaa alueen 
palvelutarjontaa.  

Kansainvälistymisen tukeminen on tärkeää kehitettäessä omia tuotteita ja palveluja niin paikallisille kuin ulkomaisil-
lekin markkinoille. Yritysten tukeminen suunnataan niin, että se ei aiheuta alueella kilpailun vääristymistä ja siten 
vaikeuta olemassa olevien yritysten toimintaa. Paranevat tietoliikenneyhteydet tukevat Karhuseudun alueen yrittä-
jyyttä ja eri toimialojen kehittämistä. Etätyö tarjoaa mahdollisuuksia paitsi maaseudun asukkaiden toimeentulolle 
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myös maaseudun yritysten kehittämiselle, sillä maaseudulla toimivat yritykset voivat palkata etätyöntekijöitä myös 
kaupungeista. 

Yritystoiminnan uhkakuvana nähdään muun muassa osaavan työvoiman saanti suurten ikäluokkien siirtyessä eläk-
keelle. Pulaa työvoimasta on esimerkiksi maatiloilla, siivousalalla ja hoivapalveluissa. Toisaalta nuorten työttömyys 
johtaa nuorten turhautumiseen ja syrjäytymiseen. Houkuttelevia työtilaisuuksia ja kontakteja yrittäjien ja paikallisten 
opiskelijoiden välillä tulee luoda jo opiskeluaikana. Nuoria tulee kannustaa yrittäjyyteen ja tarjota mahdollisuuksia 
esimerkiksi sukupolvenvaihdoksien yhteydessä. Naisyrittäjien verkostoitumista voidaan lisätä toteuttamalla esimer-
kiksi yhteisiä kehittämishankkeita. Maaseudulle suuntautuvan uuden väestön, niin kotoperäisen kuin ulkomaisenkin 
työvoiman, kotouttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Yhteiskunnan lisäksi myös yrityksillä on potentiaalia ostaa 
alueelle muuttaneille työntekijöilleen kotouttamispalveluja. 

Kylän yhteisö voi edistää paikallistaloutta luomalla tilaisuuksia yritystoiminnalle ja toimimalla apuna yritysten käyn-
nistämisessä. Yhteisöt voivat tehdä alueen tyhjistä toimitiloista kartoituksia, tarjota omia kokoontumistilojaan yritys-
ten käyttöön, luoda verkostoja yritysten välille ja tarjota markkinointiapua paikallisten yritysten tuotteille esimerkiksi 
opastein, tuottamalla alueen yrityshakemistoja, kertomalla palvelutarjonnasta nettisivuillaan, tapahtumissaan ja 
esitteissään. Alueen yksinyrittäjille, etätyöläisille ja maaseutu- tai loma-asunnossaan aikaa viettäville kaupunkilaisille 
voidaan tarjota asianmukaisia työtiloja esimerkiksi kylätalon toimistohotellista, jossa työvälineet ja tietoliikenneyh-
teydet sekä sosiaalinen työympäristö ovat kunnossa.  

Maaseudulla voidaan löytää uusia yhteisöllisiä yrittämisen muotoja esimerkiksi osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä. 
Osuuskunnat mahdollistavat yrittäjien tasa-arvoisen yhteistyön ja voivat luoda osaajien verkostoja maaseudulle. 
Kylällä toimivat eri alojen ammattilaiset voivat yhdistää tietotaitonsa ja luoda uusia liiketoimintamalleja, jotka voivat 
tuottaa uusia tuotteita ja palveluja laajoillekin markkinoille. 

Toimenpide-esimerkit 
Kylätalot toimistohotelleina, paikallisten osaajien verkostoitumisen edistäminen ja osuuskuntatoimintaan kannustaminen, mm. 
käsityöyrittäjien yhteishankkeet, kohtaamispaikkojen monipuolinen hyödyntäminen; liikuntatilasta liikehuoneistoksi. 

Innovaatiot ja osaamisen edistäminen 

Laaja-alaiset koulutusmahdollisuudet ja monialainen pienyritystoiminta Karhuseudulla ja sen lähialueilla mahdollis-
tavat sen, että alueella on osaavia ihmisiä sekä uutta synnyttävä ja virikkeellinen ilmapiiri. Alueen kilpailukyvyn ja 
elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että uudet ideat ja innovaatiot saavat kannustusta ja ennakkoluulottoman 
kehitysympäristön. Olemassa olevan tietämyksen siirtoon sekä uuden oppimiseen tulee kannustaa alueen osaamisen 
ja työllisyyden sekä sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseksi.  

Uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää uusia ratkaisuja, eikä niitä synnytetä pelkästään selvitysraporteilla ja 
suunnittelukokouksilla. Tarvitaan ennakkoluulotonta ja osallistavaa kokeilukulttuuria, jossa on sijaa myös epäonnis-
tumisille. Uusia ideoita tulee voida testata niiden loppukäyttäjillä käytännönläheisesti, nopeasti ja pienellä budjetilla. 
Näin ideat voivat kehittyä kokeilun, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kokeilukulttuuri ylittää toimialarajoja, 
eikä usko "näin meillä on aina ennenkin tehty" -hokemaan. Toimintatapana Leader on kokeilukulttuuriin kannustava 
ja sopii hyvin kokeilun ja innovoinnin tiimitoveriksi synnyttämään uusia ideoita alueen yritysten ja yhteisöjen toimin-
taan. 

Sekä yhteisöjen että yritysten kehittämistoiminnan suurin vahvuus on aktiivinen ja osaava ihminen. Osaamisen puu-
te puolestaan johtaa liian usein vastuun kasautumiseen harvoille, joka puolestaan aiheuttaa innostuksen hiipumi-
seen ja väsymiseen. Kouluttamalla ja innostamalla toimijoita kannustetaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan. 

Toimenpide-esimerkit 
Toimialarajat ylittävää verkostoitumista, uusien ideoiden ja tuotteiden kehittämistä, olemassa olevien palvelujen ja mahdolli-
suuksien tuotteistamista ja tuotekehitystä, sosiaaliset innovaatiot esimerkiksi kylien palvelujen järjestämisessä, koulutusten 
järjestäminen, uusien it-palvelujen verkostoituminen konesalien läheisyyteen. 

Paikallistalouden kehittäminen – lähiruoka ja -tuotteet 

Karhuseudun alueella tuotetaan elintarvikkeita, jotka ovat puhtaita, laadukkaita ja lähellä tuotettuja. Alueelta löytyy 
jo nyt useita lähi- ja luomuruoan tuottajia esimerkiksi lihan, kalan, viljan, kananmunien ja marjatuotteiden saralta. 
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Lähiruokatoreja on kokeiltu menestyksekkäästi; erityisesti kuluttajia on saatu paikalle runsaasti, mutta tuottajia toi-
vottaisiin olevan vielä enemmän. 

Lähellä tuotetuille laadukkaille ja profiloituneille tuotteille löytyy kysyntää kotitalouksien lisäksi ravintoloissa ja päi-
vittäistavarakaupoissa. Karhuseudun alueen ravintolat ovat lähteneet hakemaan kilpailuetua tarjoamalla lähiruokaa 
menuissaan. Myös matkailussa lähiruoan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia erottautua. Elintarvikealan uusi 
mahdollisuus on ruokaelämystoiminta, jossa yhdistyvät ruokailu-, ravitsemustieto- sekä matkailu- ja hyvinvointipal-
velut. Lähimarkkinoilla on hyvä kokeilla uusia tuotteita ja saada palautetta asiakkaiden mieltymyksistä. Kokemuksen 
ja liiketoimintaosaamisen karttuessa pienistä, laadukkaista yrityksistä voi syntyä kansallisia ja myös kansainvälisiä 
elintarvikeyrityksiä. Elintarvikkeiden jatkojalostus eri ryhmille ja kulutustottumuksille tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
esimerkiksi maataloudesta luopuneille tiloille. Ihmisten lisäksi myös lemmikeille tuotetusta lähiruuasta ollaan kiin-
nostuneita.  

Toimivien jakelukanavien luominen ja kuljetuskysymysten ratkaiseminen ovat avainasemassa lähituotteiden saami-
seksi niin yksittäisille kuluttajille, kauppoihin, ravintoloihin kuin julkisen sektorin ruokapalvelujen käyttöön. Tukku-
toiminnan rinnalle kaivataan tuottajien omia kauppoja ja markkinoita, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät ja tuottajien 
saama hyöty kasvaa.  

Kuluttajien kiinnostus oman lähiruoan tuottamiseen lisääntyy. Yhteisöpuutarhoihin tai viljelyn osuustoimintaan osal-
listuminen kiinnostaa myös kaupungissa asuvia ihmisiä. Kasvatetun ruoan lisäksi luonnon tarjoamia antimia voitaisiin 
hyödyntää vielä tehokkaammin. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on kysyntää suomalaisen luonnon marja-, yrtti- ja sie-
nisadoille. Luontaistuotteiden ja luontaisen lääketieteen tarvitsemia raaka-aineita on luonnossamme saatavilla run-
saasti. Metsät tarjoavat kaupallisia mahdollisuuksia puutavaran ja marjojen lisäksi tuottamalla materiaalia myös as-
kartelu- ja kukkakauppojen tarpeisiin.  

Toimenpide-esimerkit 
Alueen lähituotteiden, -tuoteperheiden ja -palvelujen yhteisen tuotemerkin kehittäminen: elintarvikkeet, käsityötuotteet ja 
matkailupalvelut.  
Paikallisten jakelu- ja palveluketjujen kehittäminen: lähiruoan annostelemista, kuljettamista ja ruokakorin kokoamista, lähi-
ruokatorit. 
Yhteisöpuutarhojen perustaminen sekä yhteisöviljelymallien kehittäminen, maatilan siirtolapuutarhapalvelut ja tähän liittyvä 
kurssitoiminta. 
Luonnon raaka-aineiden keräyspisteiden ja -renkaiden perustaminen, ko. tuotteiden jalostusasteen lisäämistä, tuotteistamista 
ja markkinoinnin tehostamista edistävät hankkeet. 

Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Vaikka toisaalta yleinen tulotaso on parantunut ja hyvinvointi lisääntynyt, toisaalta myös henkinen pahoinvointi ja 
syrjäytyminen näkyvät Karhuseudun alueen arjessa. Maaseudun vahvuutena ollut yhteisöllisyys ei aina ole yhtä vah-
vaa kuin ennen ja turvaverkot harvenevat. Pitkien etäisyyksien vuoksi maaseudulla eriarvoisuus saattaa edelleen 
korostua, kun palvelut ovat vaikeammin saavutettavissa ja työllistyminen on vaikeaa. Erityisesti ikääntyneiden ko-
kema turvattomuus ja yksinäisyys sekä nuorten syrjäytyminen ovat asioita, jotka huolettavat ja puhuttavat myös 
Karhuseudun maaseutua.  

Työ on parasta syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisyä. Maaseutu voi tarjota yksilöllisiä ja joustavia ratkaisuja työn ja 
sen tekijän kohtaamiseen. Myös nuorten työelämään tutustuminen ja työllistyminen ovat tärkeitä, ja maaseudun 
mahdollisuudet esimerkiksi kesätyöpaikkojen tarjoajana voidaan hyödyntää entistä paremmin. Toisaalta myös hyvä-
kuntoiset työkykyisenä eläkkeelle siirtyvät ovat merkittävä voimavara osa-aikaisena yrittäjänä toimivina palvelujen 
tuottajina maaseudulla. Tietotaidon siirtymistä sukupolvelta toiselle voidaan edistää myös esimerkiksi mestari-kisälli-
työtavalla.  

Yhteisöllisyyden edistäminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä harrastusmahdollisuuksien ja koh-
taamispaikkojen luominen ovat tärkeitä sosiaalisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn keinoja. Kansalaisjärjestöjen rooli 
julkisen sektorin kumppanina korostuu maaseudulla, kun tiukkeneva kuntatalous karsii palveluja reuna-alueilta. Eri-
tyisesti kolmannella sektorilla voidaan testata ja hyödyntää erilaisia osallistavia toimintamalleja yhteisön toiminnan 
kehittämisessä. Leader-rahoituksella aloitettu Ulvilan Icehearts-toiminta on tästä erinomainen esimerkki. 
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Yksi lasten syrjäytymistä lisäävä kehityssuunta on harrastustoiminnan kasvavat kustannukset. Maaseudulla harras-
taminen on usein entistä kalliimpaa, kun mukaan on laskettava myös kuljetuskustannukset. Siksi matalan kynnyksen 
harrastusmahdollisuuksia tulee löytyä läheltä lapsia ja nuoria myös maaseutualueilla. Toisaalta nykyajan tietoyhteis-
kunta lyhentää etäisyyksiä ja sosiaalinen kanssakäyminen ja osallistuminen onnistuvat, jos yhteydet ovat kunnossa. 
Toiminnan ja palvelujen järjestämisessä on tärkeää kuulla myös nuoria itseään ja hyödyntää erilaisia nuorten aloite-
kanavia ja kuulemisjärjestelmiä.  

Toimenpide-esimerkit 
Sosiaalinen urheilujoukkue, etsivä nuorisotyö, paikallinen pajatoiminta, yhteisöjen työllistämismahdollisuuksien edistäminen, 
paikalliset työllisyyttä edistävät hankkeet. 

3.3. Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat 

SWOT 

viihtyisä ympäristö asua ja toimia            aktiivinen yhteisö                yhteistyö                                

monipuolinen pienyritystoiminta                     kansainvälinen toiminta                       

liikenne- ja tietoliikenneyhteydet              loittonevat palvelut                     ikärakenne                   asutuksen keskittyminen                             

osaamisen, uudistumiskyvyn ja koordinoinnin puute 

palvelut ja niiden tuottaminen                        toimialat ylittävä yhteistyö                              

vuorovaikutus ja verkostot                                                  lähituotanto ja -tuotteet                              

 puhdas luonto, uusiutuvat raaka-aineet            rikas kulttuuri ja tapahtumat                             

turvallinen toiminta-ympäristö               maaseutumatkailu                
alueen vahvuuksien tuotteistaminen                   innovatiiviset energiantuotantoratkaisut            

palvelutason heikkeneminen                                      vähenevä ja ikääntyvä väestö                                          palvelurakenteen muutos                        

 ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen            ihmisten henkinen jaksaminen 

Matkailun kehittäminen luontaisista mahdollisuuksista & verkostoituminen 

Karhuseudun tärkeimmät matkailuvaltit ovat ainutlaatuinen, puhdas, hiljainen ja monipuolinen luonto sekä omape-
räinen historia ja kulttuuriperintö. Näistä löytyy ammennettavaa niin lähi- kuin kansainväliseen matkailuun. Kokemä-
enjokisuisto on Pohjoismaiden rikkain linnustoltaan ja eläimistöltään. Säppi ja muut Luvian ulkosaaret sekä Joutsijär-
ven alue ovat kokemisen arvoisia hiljaisuuden keitaita. Pohjanlahden Rantatie puolestaan yhdistää monia kulttuuri-
historiallisesti mielenkiintoisia kohteita. Alueen keskiaikainen historia sekä viikinkien ikiaikaiset reitit tarjoavat uusille 
matkailupalveluille ja tapahtumatuottajille monia mahdollisuuksia. Selkämeren kansallispuisto ja Kokemäenjoki suis-
toalueineen tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa kalastus-, lintu- ja vesimatkailuun. Pronssimaa ja hiidenkiukaat, 
suistot ja suot, linnut ja luontokohteet, kirkot ja kylät, meri ja metsät, ahtojäät ja arkkitehtuuri luovat kukin alueel-
leen matkailuvaltin. Karhuseudun alueen matkailun kehittämisen kärjiksi nousevat erityisesti villi luonto eläimineen 
sekä siihen liittyvät ulkoiluaktiviteetit ja Green Care-hyvinvointipalvelut.   

Hajanaiset kohteet hukkuvat helposti matkailijoille tarjottavaan massaan, joten matkailukohteita on koottava laa-
jemmin markkinoitaviksi kokonaisuuksiksi, joista jokainen turisti voi räätälöidä itselleen parhaiten sopivan lomapake-
tin. Kaikille jotakin -ajattelun sijaan matkailutarjonnan teemoittamisella tavoitetaan uusia asiakasryhmiä. Kansainvä-
lisille luontomatkailijoille tulee tarjota paikallisia elämyksiä: vene- ja linturetkiä, metsäterapiaa, lähiruokaa, kulttuuri-
historiaa, saunaperinnettä ja kasvitietoutta. Esteettömiä matkailukohteita kaipaaville puolestaan tarjotaan vaihtoeh-
toja, joista voi valita mieleisensä oman kiinnostuksen pohjalta. Matkailukohteiden yhteyteen sijoitetut geokätköt 
houkuttelevat niin lähimatkailijoita kuin kauempaakin tulevia. Itsenäistä lähimatkailua harrastavat perheet ja kaveri-
porukat puolestaan arvostavat netistä ladattavia karttoja alueen ulkoilu-, luonto- ja kulttuurikohteista opastuksi-
neen, tehtävärasteineen ja reittiehdotuksineen. Nämä houkuttelevat viettämään päivän lähiseudulla hyödyntäen 
samalla alueen muita palveluja.   

Matkailussa tulee siirtyä yksittäisyrittäjyydestä yhä enemmän yhteistyöhön perustuvaan yrittäjyyteen, jossa kump-
panuuden kautta luodaan laadukkaampaa ja työllistävämpää liiketoimintaa. Onnistuneiden matkailuelämysten edel-
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lytyksenä on eri toimialojen, kuten kuljetus-, ruokailu-, majoitus- ja elämyspalvelujen yhdistäminen. Yritysten keski-
näisen yhteistyön lisäksi verkostoitumista tulee lisätä kaikkien matkailutoimijoiden, kuten alueen yhdistysten ja kun-
tien kanssa. 

Karhuseudun alueen matkailu- ja tapahtumatarjonnan tulee vastata yleisiä kulutustrendejä, kuten omaa hyvinvoin-
tia, vastuullisuutta, turvallisuutta ja perinteitä. Eettiseen ja vastuulliseen matkustamiseen liittyviä suuntauksia ovat 
kohtuullistaminen, terveys, ekologisuus, kiireettömyys ja alkuperäisyys. Maaseutumatkailuyritysten yhtenä valttina 
on aito, tilalla alusta loppuun valmistettu lähiruoka. Lisäksi matkailijat kaipaavat uudenlaista yhteisöllisyyttä, kuten 
yleisön osallisuutta toimintaan ja talkoisiin. Maatilamatkailun lisäksi metsätilamatkailussa pystytään tarjoamaan 
elämyksiä esimerkiksi savotta- ja metsästysretkien muodossa.  

Hyvinvointi- ja terveysmatkailun kysyntä lisääntyy ja vapaa-aikaan ja matkailuun käytetyn rahan osuus tulee kasva-
maan. Materialismin sijaan halutaan palveluja ja elämyksiä. Luontomatkailussa on kysyntää esimerkiksi "turvallisen 
vaaran" kokemiselle ja aidoille luontoelämyksille. Yksittäisten kuluttajien lisäksi myös Porin seudun suuryrityksillä on 
kiinnostusta ostaa ulkomaisille työntekijöilleen ja asiakkailleen laadukasta, Satakunnan luonnon erityispiirteisiin poh-
jautuvaa matkailupalvelua. Myös luontovalokuvauksen suosio on kasvamassa ja siihen liittyvien palvelujen tuottami-
nen luo uusia mahdollisuuksia myös yritystoiminnalle. Esimerkiksi pienvenekuljetuksille Selkämerellä on kysyntää.  

Karhuseudun alueen matkailutarjonnassa tulee panostaa laadun kehittämiseen ja markkinointiin. Markkinoinnissa 
matkailutoimijoiden yhteistyönä tehtävät Internet-pohjaiset sovellukset ovat avainasemassa, kun kuluttajat järjestä-
vät matkoja itsenäisesti, tutustuvat kohteisiin etukäteen sekä arvioivat ja suosittelevat kohteita toisille kuluttajille. 
Verkkopalvelussa virtuaalimatkailu mahdollistaa lomien kokeilun etukäteen tai jopa korvaa fyysiseen liikkumiseen 
perustuvaa matkailua. Kansainvälisten matkailijoiden tarpeet tulee huomioida markkinoinnissa esimerkiksi tarjoa-
malla palvelua eri kielillä niin Internet-sivuilla kuin opaspalveluissakin.  

Toimenpide-esimerkit 
Matkailupalvelujen tuottajien verkostoitumisen edistäminen, matkailupalvelujen markkinointi, matkailupalvelujen tuotteista-
minen ja kehittäminen, luonto-, kalastus, ja Green Care -matkailun kehittäminen. 

Tapahtumien kehittäminen sekä kulttuuriperinteen hyödyntäminen 

Karhuseudun alueen kulttuuri vahvistaa alueen asukkaiden identiteettiä ja luo edellytyksiä omaleimaiselle yritystoi-
minnalle ja tuotekehittelylle. Seudun pitkä historia ja vahvat perinteet ovat alueen paikallislähtöisen kulttuurin vahva 
innoittaja. Kulttuuritoiminnan kehittämisessä on etsittävä uusia muotoja perinteiden säilyttämiseksi. Historian hyö-
dyntämisessä olennaisinta on sen tuominen nykypäivään muun muassa tuotteistamalla ja modernia tekniikkaa apu-
na käyttäen. Vanhoista tarinoista, tavoista, lauluista, esineistöstä ja maisemasta voidaan ammentaa sisältöä sekä 
käsitöihin, kuvataiteeseen, teatteriin, muihin kulttuuripalveluihin että yrittäjyyteenkin.  

Kylissä tapahtuvaa kulttuurituotantoa on kehitettävä kaikenikäisille, mutta erityisesti lapsille ja nuorille kiinnosta-
vaan muotoon. Tarvitaan innovatiivisuutta ja kokeilevia uusia menetelmiä esimerkiksi kylälarppeja, yhteisöteatteria, 
teematapahtumia, oman elokuvan tekemistä, videoklippejä tai vaikkapa kylärokkeja. Verkostojen muodostaminen 
harrastajien ja ammattilaisten välille synnyttää uudenlaista yhteistyötä, joka tehostaa myös taloudellisten resurssien 
käyttöä. 

Kaupungin ja maaseudun kohtaaminen lienee luontevinta juuri kulttuurin saralla. Kulttuuria kuluttava yleisö tulee 
houkutella kiertämään laajasti eri tapahtumissa ympäri Karhuseudun aluetta. Tällä tavoin saadaan vahvistettua Kar-
huseudun alueen kulttuurin tuntemusta sekä elävää vuorovaikutusta kaupungin ja maaseudun välillä. Vuorovaikutus 
toimii myös toisinpäin ulottamalla maaseudun tapahtumien osia kaupunkiin. Kulttuuri on yksi luontevimmista aloista 
aloittaa verkostoituminen myös kansainvälisesti. Erilaisista kulttuureista oppiminen ja hyvien käytäntöjen vaihtami-
nen eri maiden kulttuuritoimijoiden välillä kehittää osaamista paikallisen maaseudun hyväksi. Kansainvälisillä mark-
kinoilla olisi kysyntää myös yritysten tuottamille kulttuuripalveluille ja taiteelle, kunhan panostetaan sopivien mark-
kinointimenetelmien ja -verkostojen kehittämiseen.  

Toimenpide-esimerkit 
Paikallisiin vahvuuksiin perustuvat uudet tapahtumat, kulttuuriharrastusten edistäminen, luovien alojen yrittäjyyden edistämi-
nen, alan yritystoiminnan käynnistäminen, alan yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen, vanhojen kiinteistöjen hyödyntäminen 
kulttuurikäytössä, innostavat ja innovatiiviset perinnekasvatushankkeet, moni-ilmeisen maaseutumaiseman säilyttämiseen 
tähtäävät toimet. 
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3.4. Ympäristö ja energia 

SWOT 

viihtyisä ympäristö asua ja toimia          aktiivinen yhteisö            yhteistyö        monipuolinen pienyritystoiminta                     
kansainvälinen toiminta                       liikenne- ja tietoliikenneyhteydet                             loittonevat palvelut          ikärakenne            

asutuksen keskittyminen                osaamisen, uudistumiskyvyn ja koordinoinnin puute 

palvelut ja niiden tuottaminen          toimialojen yhteistyö        vuorovaikutus ja verkostot                   

lähituotanto ja -tuotteet      puhdas luonto, uusiutuvat raaka-aineet       rikas kulttuuri ja tapahtumat                             

turvallinen toiminta-ympäristö               maaseutumatkailu               alueen vahvuuksien tuotteistaminen                  

innovatiiviset energiantuotantoratkaisut           palvelutason heikkeneminen                      

 vähenevä ja ikääntyvä väestö       palvelurakenteen muutos      

ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen            ihmisten henkinen jaksaminen 

Luonnosta virkistystä ja toimeentuloa 

Karhuseudun alueen turvallisella asuinympäristöllä, puhtaalla luonnolla, moni-ilmeisellä maisemalla, vesistöillä ja 
luontokohteilla on suuri arvo alueen asukkaiden ja matkailijoiden keskuudessa. Selkämeren kansallispuiston perus-
taminen vuonna 2011 avasi alueen asukkaille virkistys- ja toimeentulomahdollisuuksia.  

Luonnon virkistyskäyttöä ja paikallisten luontoelementtien hyödyntämistä tulee edistää. Karhuseudun tavoitteena 
on kannustaa maaseudun asukkaita omaehtoiseen luonnon ja kulttuuriympäristön suojeluun ja keskinäiseen yhteis-
työhön. Vesistöjen suojelussa tarvitaan loma-asukkaiden ja paikallisten asukkaiden yhteistyötä. Yhteisön voimalla 
voidaan myös löytää ratkaisuja jäteveden käsittelyyn sekä jätteiden kierrättämiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi 
osuuskuntamuotoisen toiminnan kautta.  

Perinteisten maaseutuelinkeinojen vähentyessä maaseutumainen kulttuurimaisema uhkaa hävitä. Yhdistysten teke-
miä omaehtoisia toimenpiteitä kulttuurimaiseman säilyttämiseksi, lammaslaidunten ylläpitämiseksi, monivaikutteis-
ten kosteikkojen perustamiseksi sekä arvokkaiden perinnebiotooppien raivaamiseksi ja aitaamiseksi tulee tukea. 
Maaseutumaiseman hoitamisella ja tuotteistamisella voidaan löytää valtteja asukkaiden houkutteluun sekä virkistys-
käyttöön. Maankäytön monimuotoisuuden edistäminen antaa mahdollisuuksia myös mikroyritystoimintaan esimer-
kiksi perinneviljelyn tai maisemanhoidon palvelujen tuottamiseen.   

Luonnon terapeuttisen voiman hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia myös luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten 
menetelmien käyttöönottoon hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Luonnosta voidaan ammentaa hyvinvointi- ja hoiva-
palveluja muun muassa lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille esi-
merkiksi metsäterapian muodossa. Myös maatila voi toimia perinteisen maatalouden lisäksi myös sosiaalialan palve-
luja tuottavana yksikkönä. Passiivisesta seinien sisällä tapahtuvasta kuntouttamisesta siirrytään aktiiviseen tekemi-
seen. Maatila voi tarjota mahdollisuuksia esimerkiksi nuorille, jotka tarvitsevat työntekoa ja irtautumista syrjäytymis-
tä ruokkivasta elinympäristöstä. Green Care -yrittäjä huolehtii työnohjauksesta, majoituksesta ja ruuasta, joista yh-
teiskunta suorittaa tilalle korvauksen.  

Ilmaston lämpenemisen myötä maa- ja metsätaloudessa otaksutaan kasvukauden pidentymisen mahdollistavan uu-
sien lajien viljelyn ja satomäärän kasvun. Toisaalta uudet tuholaislajit valtaavat aluetta ja esimerkiksi sään ääri-
ilmiöiden aiheuttamat metsätuhot lisääntyvät, talviaikainen roudattomuus tuo lisäkustannuksia metsäpuun korjuul-
le, liian nopeasti kasvavasta puusta ei ole selluksi sekä energiarisut ja kannot pitää korjata nopeasti tuholaisriskin 
vuoksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös vesistöihin esimerkiksi talviaikaisten tulvien lisääntymisenä. Näihin muutok-
siin sopeutuminen vaatii uusia menetelmiä ja innovaatioita, joiden kehittämisessä alueen yritykset voivat olla muka-
na.  

Toimenpide-esimerkit 
Ympäristötiedostus ja koulutus omaehtoisen ympäristönsuojelun edistämiseksi sekä lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden 
edistäminen, ympäristön kannalta suotuisten uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto, lähdeveden teollinen hyödyn-
täminen, bioenergiatalouden kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimet, ympäristökasvatus 
ja -koulutus, maisemansuunnitelmat, luonto- ja eläinterapia sekä Green Care -hyvinvointipalvelujen kehittäminen.  
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Uudet energiaratkaisut  

Ilmastonmuutoksen hillintä ja energian hinnan nousu johtavat merkittäviin päästöjen vähentämistavoitteisiin, uusiu-
tuvan energian käytön lisääntymiseen ja energiakäytön tehostamiseen. Energian säästö, uusiutuva energia ja ympä-
ristöteknologiset ratkaisut avaavat Karhuseudun alueella lupaavia mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, paikallis-
ten työpaikkojen luomiseen sekä innovoinnin edistämiseen. Luonnonmukaiseen rakentamiseen tulee kannustaa 
luonnonvarojen vaalimiseksi kuin myös energiatehokkuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien tai luon-
nonmateriaalien käyttö rakentamisessa voi luoda aivan uusia yrittämisen muotoja maaseudulle. 

Uusiutuvia energiamuotoja kehiteltäessä tulee antaa mahdollisuus eri energialähteille ja eri mittakaavan ratkaisuille 
niin lämmityksessä, liikenteen polttoaineissa kuin sähköntuotannossa. Yritysten lisäksi maaseudulla tulevat jatkossa 
mietintään myös yhteisölliset ja osuustoiminnalliset energiantuotannon ratkaisut. Aurinko-, tuuli-, maa-, bioenergian 
tai -kaasun tuottaminen kylissä keskitetysti edellyttää maankäytöllistä suunnittelua, jolla mahdollistetaan yhteiset 
energiaratkaisut. Tuulivoiman rakentamisessa yhteisöillä tulee olla osallisuutensa niin suunnittelussa kuin taloudelli-
sen hyödyn saajina. Älykkäät sähköverkot tuovat uusia mahdollisuuksia hajautettuun energian tuotantoon.  

Toimenpide-esimerkit 
Energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan perustuvan uuden liiketoiminnan kehittäminen, kyläyhteisöjen uusien energiarat-
kaisujen kehittäminen ja energiaomavaraisten kylien pilottihankkeet, luonnonmukainen rakentaminen, materiaalien kierrätys ja 
uusiokäyttö. 

4. Valmisteluprosessin kuvaus 
Ohjelman valmistelu on tehty laajan toimijajoukon kanssa avoimissa tilaisuuksissa, kutsuttujen työryhmien toimesta 
sekä erilaisten kysely- ja kommentointimahdollisuuksien kautta. Keskustelu on ollut avointa ja innostunutta, ja Kar-
huseudun tuleva ohjelma on herättänyt laajaa kiinnostusta niin yhdistysväen, elinkeinotoimijoiden kuin kuntaväen 
keskuudessa. Valmistelussa on pyritty osallistamaan erityisesti uusia toimijoita ja saamaan sitä kautta uusia näkö-
kulmia ja avauksia Karhuseudun tulevan strategian suunnitteluun.  

Ohjelman valmistelu aloitettiin Karhuseudun työntekijöiden toimesta alkuvuodesta 2012. Ensimmäinen versio val-
mistui kesäkuussa 2013. Tämän jälkeen ohjelmaa on työstetty edelleen avoimissa tilaisuuksissa, hallituksen strate-
giapäivissä sekä saatujen kommenttien perusteella. Ohjelman valmisteluprosessi on kuvattu tarkemmin liitteessä 
(liite 5).  

Lavia-Pori kuntaliitoksesta johtuen syyskuussa 2014 ohjelmaa tarkasteltiin uudelleen ja siihen tehtiin tarvittavat 
muutokset, jotta strategia palvelee myös Lavian alueen kehittämistä (liite5). Lavian elinkeinoelämässä ja asuinympä-
ristössä sekä yhteisöllisessä toiminnassa on Karhuseudun erityisesti Kullaan ja Noormarkun itäisten alueiden kanssa 
yhteneviä piirteitä. Lavia tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mutta pienenevä ja ikääntyvä väestö sekä palvelutason 
heikkeneminen ovat uhkana alueen tulevaisuudelle. Lavian lähipalveluiden ja uusien elinkeinojen kehittämisessä 
avainasemaan nousevat innovatiiviset toimijarajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittäminen. Puhdas luonto, uudet 
energiaratkaisut, lähiruoka ja paikallistalouden kehittäminen tarjoavat mahdollisuuksia Lavian elinkeinoelämän ke-
hittämiseen. Otso osaa -ohjelmaan valitut tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet edistävät Lavian Leader-
toimintavan mukaista kehittämistä. 

 

Alueen ohjelmien yhteensovitus ja työnjako 

Satakunnan Leader-ryhmät ovat osallistuneet alueellisen maaseudun kehittämisstrategian työryhmätyöskentelyyn, 
maaseutujaoston kokoontumisiin sekä ohjelman suoraan kommentointiin. Tarkempi yhteensovitus ja sopimus on 
tehty yhteistyössä alueen Leader-ryhmien ja Satakunnan ELY-keskuksen kanssa (liite 4). Tarvittaessa sopimukseen 
tehdään tarkennuksia ohjelmakauden alkaessa ja sen kuluessa.  

Karhuseudun paikallista strategiaa toteutetaan yhteisrintamassa maakunnallisten, seutukunnallisten ja kuntakohtais-
ten strategioiden kanssa. Lisäksi Satakunnan Leader-ryhmät tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä toiminnan suun-
nittelussa ja ohjelman toteutuksessa. 
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Leader-toimintatapa soveltuu erinomaisesti paikallis- ja asukaslähtöiseen kehittämiseen. Karhuseudun strategian 
tavoitteet ja painopisteet, esimerkiksi työllisyys, innovaatioiden ja osaamisen edistäminen sekä verkostoituminen, 
ovat yhteneväisiä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteiden kanssa. Leader-
ryhmien hyödyntäminen myös näiden rahastojen ohjelmien toteuttamisessa mahdollistaisi monia paikallisia toimen-
piteitä sekä toimivan ja hyväksi todetun toimintamallin käyttöönoton myös Porin kaupunkialueella.  

Tulevalle ohjelmakaudelle 2014-2020 on valmisteilla Satakunnan ja Vakka-Suomen alueet kattava kalatalousryhmä, 
johon haetaan rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Strategia on valmisteltu Vakka-Suomen kalatalo-
usryhmän, Selkämeren Ammattikalastajat ry:n, Pyhäjärvi-instituutin ja alueen Leader-ryhmien yhteistyönä. Kalatalo-
usryhmän hakijana ja päähallinnoijana toimii Leader Ravakka.   

5. Toiminta  

5.1. Toimintasuunnitelma  

Karhuseudun hallinnon toimintatavat ovat osoittautuneet hyviksi ja esimerkiksi Maaseutuviraston 2010 suorittaman 
ohjaus- ja tarkastuskäynnin yhteydessä yhdistyksen toiminnasta tai hankehallinnoinnista ei löytynyt huomautetta-
vaa. Tarkastusraportissa todetaan mm. seuraavaa: "Karhuseutu ry:n toiminta on innostunutta ja hallitus sitoutunutta 
toimintaansa. Toimintaryhmän kv-toiminta on hoidettu kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti. Tiedotustoiminnas-
sa yhteistyö ELY-keskuksen ja muiden toimintaryhmien kanssa on myös tuottanut hyvää tulosta. Toimintaryhmä on 
myös ottanut rohkeasti käyttöönsä koordinointihankkeen uutena rahoitusvälineenä ja rajannut alahankkeiden ha-
kuehtoja sopivasti vähentäen toimintaryhmän omaa riskiä. Toimintaryhmä on myös rahoittanut erilaisia, mielenkiin-
toisia hankkeita. Erilaiset kyselytutkimukset ja toiminnan arviointi auttavat toimintaryhmää suuntaamaan loppukau-
den toimintaansa ja valmistautumaan uuteen ohjelmakauteen."   

Näitä yhdistyksen toiminnassa hyväksi koettuja malleja aiotaan edelleen jatkaa ja kehittää. Karhuseutu tulee jatkos-
sakin olemaan helposti lähestyttävä ja aktiivinen Leader-ryhmä, joka on sitoutunut kannustavaan ja asiakaslähtöi-
seen toimintatapaan. 

Toimintaa 

Tärkeä osa Leader-toimintaa on paikallisten toimijoiden aktivointi omaehtoiseen kehit-
tämiseen. Aktivointityökaluista keskeisin on viestintä (ks. 5.2). Muita aktivointitoimia 
toteutetaan hallituksen ja henkilöstön toimesta. Karhuseutu vaikuttaa erilaisissa yhteis-
työverkostoissa linkittäen yhteen paikallisen kehittämisen eri tahoja ja luoden myös uusia 
paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä uutta yhteistyötä alueelle. 

Karhuseutu voi täydentää muiden paikallisten toimijoiden kehittämistoimintaa toteutta-
malla strategian mukaista hanketoimintaa muun muassa kylien kehittämiseen, osallisuu-
teen ja lähidemokratiaan, elinkeinojen kehittämiseen,  kansainväliseen toimintaan ja alu-
een vetovoiman lisäämiseen tähtääviin toimiin liittyen. Muiden toteuttamia kehittämistoimenpiteitä voidaan lisäksi 
aktivoida erilaisilla strategian painopisteiden mukaisilla teemahankkeilla. 

Aktivoinnissa huomioidaan eri kohderyhmät. Eri yhteistyötahojen kanssa mietitään kohdennettuja aktivointitoimen-
piteitä eri sidos- ja kohderyhmille. Esimerkiksi yhteistyössä kuntien nuorisotoimijoiden kanssa käyttöön otetaan vuo-
den 2014 aikana nuoriso-Leader, jolla alueen nuorten ryhmät voivat toteuttaa pieniä projekteja esimerkiksi harras-
tus- ja vapaa-ajantoimintaan liittyen.  

Karhuseutu järjestää erilaisia tapahtumia sekä aktivointi- ja koulutustilaisuuksia. Yleisten tiedotus- ja koulutustilai-
suuksien lisäksi järjestetään teemoitettuja hankekierroksia, toimintapäiviä ja tapahtumia. Yhdistys osallistuu aktiivi-
sesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja tilaisuuksiin. 

Neuvontaa 

Leader Karhuseutu on alueensa paikalliskehittämisen asiantuntija. Hankehakijoita ja muita oman alueensa paikalli-
sesta kehittämisestä kiinnostuneita tahoja neuvotaan tasapuolisesti ja tarpeen mukaan. Tarvittaessa heidät ohjataan 
muiden rahoitusmahdollisuuksien ja neuvonnan pariin. Leader-hankkeiden hakijoille taataan riittävä neuvonta hank-
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keen hakemisen aikana ja myönteisen hankepäätöksen saaville hankehakijoille pidetään erillinen aloituspalaveri, 
jossa tärkeimmät asiat käydään läpi. Hankkeen toteuttajille annetaan hankekansio (Karhuseudun käsikirja hanketoi-
mijalle), joka sisältää hankehakijalle olennaista tietoa ja johon kaikki hankkeeseen liittyvä kirjallinen materiaali voi-
daan kerätä. 

Rahoitusta  

Strategian toimenpiteitä toteutetaan rahoittamalla yhdistysten, yhteisöjen ja mikroyritysten kehittämistoimenpiteitä 
Leader-periaatteiden mukaisesti. Leader Karhuseutu noudattaa avointa ja syrjimätöntä valintamenettelyä. Rahoitet-
tavista hankkeista päätettäessä hallitus ja muut päätöksentekoon osallistuvat noudattavat jääviyssääntöjä. Henkilös-
tö valmistelee hankehakemukset yhteistyössä hallituksen hanketyöryhmän kanssa. Päätökset rahoitettavista hank-
keista tekee yhdistyksen kolmikannan mukaisesti muodostettu ja alueellisesti tasapuolinen hallitus, joka kokoontuu 
noin kerran kuukaudessa. 

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytetään valintakriteereitä (liite 6). Jatkuvasta hankehausta, strategian pai-
nopisteistä, valintamenettelystä ja -kriteereistä, muista hankevalintaan liittyvistä hyväksyttävyysvaatimuksista sekä 
hallituksen linjauksista kerrotaan avoimesti yhdistyksen nettisivuilla ja muussa hankehakuun liittyvässä tiedotusma-
teriaalissa. Toteutunut valintamenettely ja käytetyt valintakriteerit dokumentoidaan hankekohtaisesti hallituksen 
päätöslausunnossa.  

5.2. Viestintä 

Viestintä ja tiedotus ovat avainasemassa toteutettaessa avointa ja aktiivista kehittämistoimintaa. Karhuseudun stra-
tegian tavoitteista ja tuloksista viestitään yleisölle ja asiakkaille, yhteistyökumppaneille, medialle, rahoittajille ja seu-
dun päättäjille. Viestinnän tavoitteena on ensisijaisesti toimijoiden aktivoiminen oman alueen kehittämiseen sekä 
avoimen ja tasapuolisen toimintatavan varmistaminen.  

Karhuseutu hyödyntää monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia: mediaa, tilaisuuksia ja tapahtumia, painettuja esittei-
tä, sähköisiä viestimiä sekä suoria kontakteja. Viestintäsuunnitelmassa (liite 7) on kuvattu tarkemmin kenelle, mitä 
ja miten viestitään. Edelleen tarkempi vuorovaikutussuunnitelma on kuvattu Karhuseudun laatukäsikirjassa. Lisäksi 
Leader Karhuseutu tekee vuosittain tiedotussuunnitelman. 

Tiedottamista helpottaa edellisen kauden lopussa käyttöönotettu Leaderin uusi yhtenäinen ja raikas visuaalinen ilme 
sekä leadersuomi.fi-sivusto. Yleisessä viestinnässä hyödynnetään aktiivisesti sähköisiä kanavia, kuten kattavia net-
tisivuja, uutiskirjeitä, Karhuseudun suosittua Facebook-sivustoa ja muita sosiaalisen median välineitä. Sähköistä vies-
tintää tukevat lisäksi perinteiset jäsenkirjeet, esitteet ja julkaisut.  

Viestinnästä merkittävän osuuden muodostavat myös henkilökohtaiset kontaktit. Esimerkiksi erilaiset infotilaisuu-
det, koulutukset, messut ja muut tapahtumat, hankekierrokset, tapaamiset median kanssa, kuntajohtajatapaamiset 
ja hankkeiden yhteistapaamiset ovat edelleen tärkeä osa kokonaisviestintää ja tiedottamista. Tilaisuuksia järjeste-
tään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Leader Karhuseudun oman tiedottamisen lisäksi viestintää toteutetaan yhdessä Satakunnan alueen Leader-ryhmien 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Alueen maaseudun kehittäjien yhteinen tiedotushanke on osoittautunut 
hyväksi toimintamalliksi. Esimerkiksi yhteiset julkaisut, sähköinen uutiskirje, Maaseutugaala ja markkinointimateriaa-
li on järkevää ja kustannustehokasta tuottaa yhteisesti.   

5.3. Hallinto 

Karhuseudun toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin (liite 8) ja omaan kehittämisohjelmaan sekä noudattaa yleisiä 
Leader-toiminnan periaatteita. Lisäksi yhdistyksen toteuttamaa Leader-toimintaa säätelevät lainsäädäntö sekä minis-
teriön ja EU:n asetukset ja ohjeistukset. Karhuseutu on kokenut paikalliskehittäjä ja sen toiminta on pitkäjänteistä. 
Otso osaa! -kehittämisstrategia on jatkoa kolmelle aiemmalle ohjelmalle. 

Yhdistyksen toiminta perustuu avoimuuteen ja päätöksenteossa noudatetaan tasapuolisuutta. Karhuseudun toimin-
taa johtaa ns. kolmikannan mukaisesti sekä alueellisesti tasapuolisesti muodostettu hallitus (liite 9). Yhdistyksellä on 
kaksi vakituista työntekijää sekä pääsääntöisesti kaksi hanketyöntekijää. Karhuseudun hanketoiminnan kautta on 
mm. edistetty kansainvälistä toimintaa sekä kylätoimintaa. Yhdistyksellä oli vuonna 2013 yhteensä 219 jäsenmak-
sunsa suorittanutta jäsentä: henkilöjäseniä 85, joista naisia 42 ja miehiä 43; yhdistyksiä ja yhteisöjä 101 sekä yrityksiä 
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27. Myös kaikki Karhuseudun alueen kunnat ovat yhdistyksen jäseniä. Yhdistysjäsenten kautta Karhuseutu tavoittaa 
lisäksi tuhansia ko. yhdistysten henkilöjäseniä. 

Leader-ryhmän valmiudet talouden ja hallinnollisten tehtävien hoitoon ovat hyvät. Yhdistyksen henkilöstössä on 
pitkäaikaista maaseudun kehittämisen asiantuntemusta ja yhdistyksen hallitus on perinteisesti ollut motivoitunut ja 
sitoutunut toimintaan. Yhdistyksen pitkäaikaisella kirjanpitäjällä on laaja kokemus hanketoiminnasta. 

5.4. Verkostot ja yhteistyö 

Leader Karhuseutu on vahvasti verkostoitunut niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyö-
tä alueensa kuntien sekä seutukunnan kanssa. Leader-ohjelman rahoituksen kuntaosuus tulee kootusti Karhukuntien 
seutubudjetista. Elinkeinotoiminnan kehittämissä tehdään kuntien lisäksi yhteistyötä muun muassa alueen yrittä-
jäyhdistysten, ProAgrian yritysneuvojien sekä seudun elinkeino-organisaatio Prizztech Oy:n ja Yrityspalvelu Enterin 
kanssa. Karhuseutu on myös osa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa Yritys-Suomi-verkostoa.  

Läheinen yhteistyökumppani on Satakunnan ELY-keskus, jonka kanssa yhteistyö on sujunut moitteettomasti hyvässä 
ja keskustelevassa hengessä. Satakunnan Leader-perheen eli alueen Leader-ryhmien sekä maakunnallisen kylien 
yhteenliittymän SataKylät ry:n kanssa yhteistyö on monimuotoista ja tiivistä. Tästä osoituksena on muun muassa 
kaksi yhteistä tiedotushanketta sekä Leader-ryhmien välinen kansainvälisen toiminnan yhteistyö. Myös Satakuntaliit-
to on Leader-ryhmien tärkeä yhteistyökumppani. Kansainvälinen Karhuseutu on hyvin verkostoitunut myös Euroo-
pan Leader-perheessä ja tästä osoituksena alueella on yhteisiä projekteja peräti 19 eri maassa, melkein 40 eri kump-
panin kanssa. Kansainvälinen toiminta verkostoi toimijoita myös paikallisesti. 

Karhuseutu ry tekee aktiivista yhteistyötä monien seudullisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, esimerkiksi ProAgria 
Satakunta ry, Lounais-Suomen metsäkeskus, MTK-Satakunta ry, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkea-
koulu, Winnova, Sataedu sekä alueen kansalaisopistot. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa maa- ja metsätalous-
ministeriö, Maaseutuvirasto ja Maaseutuverkostoyksikkö. Yhdistyksen kaikkein tärkein sidosryhmä on kuitenkin alu-
een asukkaat, yhdistykset ja yritykset. 

5.5. Oppimissuunnitelma 

Onnistunut kehittämistoiminta edellyttää jatkuvaa oppimista sekä toiminnan arviointia ja seurantaa. Karhuseudun 
toiminnan kehittämisessä hyödynnetään aiemmin opittua. Karhuseudun oppimissuunnitelmaa laadittaessa on pyrit-
ty systemaattisesti tiedostamaan Karhuseudun toimijoiden osaamisen vahvuudet ja heikkoudet sekä pohdittu miten 
ja kenen toimesta näitä heikkouksia parannetaan. Oppimissuunnitelma on liitteenä (liite 10) ja se on jaettu sisäiseen 
(hallitus ja henkilöstö, jäsenet, hankevetäjät) sekä ulkoiseen (muut alueen yhdistykset, asukkaat, sidosryhmät) oppi-
miseen. 

Henkilöstöä ja hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan mahdollisimman usein omalla alueella järjestettäviin 
koulutuksiin, joista on hyötyä Leader-ryhmän toiminnassa. Lisäksi osallistutaan Satakunnan ELY-keskuksen, Verkos-
toyksikön, Mavin ja MMM:n järjestämiin koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin. Henkilöstön osaamista ja sen kehittämis-
tä on käsitelty yhdistyksen laatukäsikirjassa.  

5.6. Seuranta ja raportointi 

Karhuseudun itsearviointi perustuu jatkuvaan seurantaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osana normaalia 
toimintaa ja raportointia. Niin ikään yhdistyksen hallitus seuraa toiminnan tulosten kehittymistä kokouksissaan. Vuo-
siraportoinnin yhteydessä vedetään yhteen mm. henkilöstöön, hallitukseen, jäsenistöön, tiedottamiseen sekä han-
kehakemuksiin ja rahoitettuihin hankkeisiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja tunnusluvut. Puolivuosittain tehdään sup-
peampi seurantaraportti.  

Lisäksi itsearviointia suoritetaan arvioimalla toimintaa laatukäsikirjan mukaisesti neljän eri arviointialueen näkökul-
masta: johtaminen, toiminta ja prosessit, henkilöstö sekä kumppanuudet ja resurssit. Tulosten seurantaa ja mittarei-
ta on kuvattu tarkemmin liitteessä (liite 11). 

Talousseuranta on jatkuvaa liittyen sekä myönnettävään Leader-rahoituskehykseen että yhdistyksen omaan hanke-
toimintaan. Tuloksia arvioidaan ja vertaillaan aiempien vuosien toteumaan, jotta voidaan todeta tulosten kehityksen 
suunta ja tarvittaessa ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin tuloskehityksen parantamiseksi. 
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Seurantaa tehdään myös teettämällä ulkopuolisen tahon toimesta tehtävää arviointia hallinnon toiminnasta ja to-
teutettavien hankkeiden tuloksista. Arviointeja voidaan tehdä myös yhteistyössä alueen muiden Leader-ryhmien 
kanssa.  

Numeeristen tunnuslukujen lisäksi toteutetaan laadullista arviointia. Esimerkiksi hanketoteuttajista ja projekteista 
kerätään tarkempaa tietoa sekä tarinoita hankkeiden toteutumisesta. Näiden avulla hallitus voi arvioida päätöstensä 
onnistumista ja materiaalia voidaan hyödyntää myös aktivoinnissa ja tiedottamisessa. Ohjelmakauden päätteeksi 
kerättävän tiedon avulla voidaan todeta millä tavoin Leader-ryhmä on tukenut alueen kehitystä ja toimintaa. 

6.  Rahoitus 

6.1. Maaseuturahasto 

Kuluvalla ohjelmakaudella Karhuseudun kokonaisrahoituskehys on ollut noin 6,9 milj. euroa. Rahoitusta on myönnetty tasaisesti 
koko ohjelmakauden ajan ja Karhuseudun koko kehys tulee sidotuksi. Karhuseutu esittää sille myönnettävän julkisen rahoitus-
kehyksen pysyvän tasolla, joka varmistaa vähintään kuluvan ohjelmakauden laajuisen toiminnan. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kehyksen päivittämistä tulevan ohjelmakauden rahan arvon muutoksen mukaisesti. Oheisessa laskelmassa on käytetty pohjana 
Karhuseudun kauden 2007-2013 rahoituskehystä sekä Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiin perustuvaa rahanarvonkerrointa. 
Laskelma perustuu kuntarahan 20 prosentin osuuteen julkisesta tuesta.  

 

 

 

 

 
Taulukko 1. Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin (ei sisällä toimintarahaa) 

EU (42 %), € Valtio (38 %), € Kunta (20 %), € 
Julkinen rahoitus 

yhteensä (A), € 
Yksityinen rahoitus 
(35 % kok. rah.), €* 

Hankkeiden 
rahoitus yht., € 

                 1 892 184                 1 711976  
                      901 040 

                   4 505 200                        3 032 400                7 537 550  

* yksityisen rahoituksen osuus on laskettu kokonaisrahoituksesta ml. toimintaraha, jolloin sen osuus on 35 % kokonaisrahoituk-
sesta ja 40,2 % hankkeiden rahoituksesta. 
 
Taulukko 2. Haettava toimintaraha 

  EU (42 %), € Valtio (38 %), € Kunta (20 %), € 

Julkinen  
rahoitus  

yhteensä, € 

Julkinen rahoi-
tus % taulukon 1 

kohdasta A 

Toimintakustannukset 
94 609  

 
85 599 

  
45 052 

 
225 260 

 5 % 

Aktivointi ja toiminnan edistäminen 
378 437 

 
342 395 

 
180 208 

 
901 040 

 20 % 

Toimintaraha 
473 046 

 
427 994 

 
225 260 

 
1 126 300 

 25 % 

 
 
Palvelut ja asuminen                          50 % 

 Palvelujen tuottaminen kylillä ja lähellä asukkaita 

 Hyvinvointia vapaa-ajanpalveluista 

 Asumisen uudet mahdollisuudet 

 Osallisuutta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 

 
Työllisyys, innovaatiot ja osaaminen                                                    15 % 

 Yrittäjyyden edistäminen 

 Innovaatiot ja osaamisen edistäminen 

 Paikallistalouden kehittäminen – lähiruoka ja -tuotteet 

 Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

 

Kokonaisrahoitus    Rahoitus / vuosi 
EU + valtio   4 505 200  €     643 600 € 
Kunnat   1 126 300 €     160 900 € 

Julkinen tuki yhteensä (65 %)  5 631 500 €     804 500 €  
Yksityinen rahoitus (35 %)  3 032 400 €      433 200 €  
Koko ohjelman rahoitus  8 663 900 €  1 237 700 € 
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Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat                         25 % 
 Matkailun kehittäminen luontaisista mahdollisuuksista & verkostoituminen 

 Kulttuurin ja tapahtumien kehittämistä sekä kulttuuriperinteen hyödyntämistä 

 
Ympäristö ja energia                          10 % 

 Luonnosta virkistystä ja toimeentuloa 

 Uudet energiaratkaisut 
 

Karhuseudun paikallinen kehittämisstrategia vastaa erityisesti maaseutuohjelman prioriteettiin 6: Sosiaalisen osallisuuden, köy-
hyyden vähentäminen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Lisäksi strategian toimenpiteet tukevat myös 
prioriteetin 1 (innovaatioiden edistäminen ja tietämyksen siirto), 3 (lähiruoan, lyhyiden jakeluketjujen ja paikallistuotannon edis-
täminen), 4 (luonnon monimuotoisuuden ja vesien hoidon edistäminen) ja 5 (paikallistuotannon energiatehokkuuden ja uusiu-
tuvien energialähteiden edistäminen) tavoitteiden toteutumista. Karhuseudun kehittämistoiminnalla on positiivisia vaikutuksia 
maaseutuohjelman läpileikkaaviin innovatiivisuus-, ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. 

6.2. Monirahastoisuus 

Leader Karhuseudun toiminnan perustana on maaseudun kehittämistyö ja sitä kautta EU:n maaseuturahaston rahoi-
tus. Maaseutualueiden paikalliskehittämistyön lisäksi Karhuseutu toimii alueen kehittämiseksi myös laajemmin, esi-
merkiksi aktivoimalla kansalaistoimijalähtöistä kehittämistyötä kaupunkialueella, kalatalouden kehittämistä, kan-
sainvälisen yhteistyön lisäämistä sekä nuorten toiminnan aktivointia ja kansainvälistymistä.  Niinpä maaseuturahas-
ton rahoituksen lisäksi Karhuseutu kehittää aluetta myös muita rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen:  

 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämistyö kaupunkialueella: Karhuseutu toimii aktiivisesti  Leader-menetelmän 
käyttöönottamiseksi Porin alueella. (EU:n rakennerahasto-ohjelmat) 

 Kalatalous-Leader: Leader Karhuseudun alue on mukana Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousalueessa ja 
Karhuseutu toimii Leader Ravakan kanssa yhteistyössä sen hakiessa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
paikalliseksi kalatalouden Leader-ryhmäksi. (EMKR) 

 Kansainvälinen yhteistyö: Karhuseutu hyödyntää erilaisia rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisessä yhteis-
työssä sekä nuorten kv-toiminnassa (Youth in Action, Central Baltic, ulkoministeriö) 

Kaupunki-Leader: Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Porin keskustan alueella 

Leader-toimintatapa kannustaa asukkaita ja yhdistystoimijoita ottamaan vastuuta oman alueensa kehittämisestä. 
Kaupunkialueilla kaivataan erityisesti kyläyhteisöistä tuttua yhteisöllisyyttä sekä vaikutusmahdollisuuksia oman lä-
hiympäristön kehittämiseen. Leader onkin oiva väline lisäämään paikallista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta esimerkiksi 
kaupunginosissa. Karhuseudun ohjelman painopisteet ja tavoitteet ovat tärkeitä kehittämiskohteita myös kaupunki-
alueella.  

2014-2020 rakennerahastokaudella kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla on mahdollista toimin-
talinjalla 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityisesti rakennerahaston rahoitusmahdollisuuksissa 
korostuu investointiprioriteetti 10 eli aktiivinen osallisuus. Leader-toimintatavan avulla voidaan rahoittaa näitä ta-
voitteita toteuttavia yhteisöllisiä pienhankkeita, joiden tarve ja toteutus lähtee asukkaista ja toimijoista itsestään. 
Leader-toimintatavan vahvuudet osallistamisessa ja omaehtoiseen toimintaan aktivoimisessa ovat voimavara, joka 
myös keskusta- ja lähiöalueilla kannattaa ottaa käyttöön. 

Leader Karhuseutu on luonteva kumppani jo toiminnassa oleville kaupunkialueen yhdistyksille ja looginen alullepani-
ja ja koordinoija uuden toimintatavan käyttöönotossa. Yhdistys on Leader-toimintatavan asiantuntija ja sillä on val-
miiksi toimiva organisaatio ja verkostot kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen aktivoimiseksi alueella. Leader Karhu-
seudun hallituksen rinnalle perustetaan kaupunkialueen toimijoista koostuva kaupunkijaosto, joka toimii samaan 
tapaan kuten kalatalousjaostot Leader-ryhmien yhteydessä. Hallinto voidaan näin hoitaa joustavasti ja kustannuste-
hokkaasti.  

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen aloittamiseksi kaupunkikeskustan alueelle käynnistetään hanke, jonka alussa 
tehdään kehittämisstrategia ja toimenpidesuunnitelma osallistamalla laajasti alueen asukkaita, yhdistystoimijoita 
sekä pienyrittäjiä. Kaupunginosittain perehdytään kunkin alueen kehittämistarpeisiin sekä laaditaan kaupunginosa-
suunnitelmat. Näistä koostetaan Porin kaupunkialueen kansalaistoimijalähtöinen kehittämisstrategia. Karhuseutuun 
perustetaan kolmikannan mukainen kaupunkijaosto, joka vastaa kehittämisstrategian toimeenpanosta yhdessä alu-
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een kansalaistoimijoiden kanssa. Toimijoille tarjotaan neuvontaa, koulutusta, verkostoja ja rahoitusta oman alueen 
omaehtoiseen kehittämiseen.  

Kansainvälisen toiminnan rahoitusmahdollisuudet 

Karhuseudun aktiivisen kansainvälisen toiminnan kautta yhdistyksellä on laajat kv-verkostot Euroopassa ja myös sen 
ulkopuolella. Jatkossa Leader-toiminnan ohella perehdytään myös muihin rahoitusmahdollisuuksiin, joita sekä Kar-
huseutu että alueen kokeneet kv-toimijat voivat hyödyntää alueen kehittämistoiminnassa. Esimerkiksi Central Baltic 
-ohjelma soveltuu Itämeren alueen yhteistyöhön ja nuorten toiminnan aktivoimiseksi voidaan edistää Youth in  
Action -ohjelman hyödyntämistä alueella. Euroopan ulkopuoliset verkostot antavat hyvät valmiudet Karhuseudulle 
osallistua myös kehitysyhteistyötoimintaan, jota voidaan tarvittaessa rahoittaa mm. ulkoasianministeriön hanketuel-
la.  

 


