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Hyödynnä valmiit verkostot Saksaan! 

Oletko kiinnostunut Saksan markkinoista? Haluaisitko toimia saksalaisen yrityksen 
jälleenmyyjänä, tilata saksalaiselta valmistajalta esim. varaosia tai tehdä yhteistyötä saksalaisen 
tahon kanssa? Vai onko sinulla muuten vaan käytännön kysymyksiä Saksaan 
kansainvälistymiseen liittyen? Leader PoKo:n kansainvälinen yhteistyöhanke tarjoaa valmiiden 
verkostojen ja kv-koordinaattorin kautta ainutlaatuisen tilaisuuden kaikille kansainvälistymisestä 
ja kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.  

Reilu vuosi sitten käynnistyi Leader PoKo:n kolmas kahden saksalaisen Leader-ryhmän, LAG 
Hunsrück ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal kanssa toteutettu kansainvälinen yhteistyöhanke. 
Ryhmien yhteistyö alkoi jo vuonna 2010. Yhteydet ovat vuosien mittaan syventyneet ja ryhmien 
edustajat saavuttaneet vahvaa keskinäistä luottamusta. Verkostot ovat valmiina ja alueet tutut. 
Voisi sanoa, että yhteistyö on kaventanut välimatkan Saksaan. Aikaisemmin mukana olleet henkilöt 
ovatkin painottaneet henkilökohtaisien yhteyksien ja luotettavien välittäjien merkityksen 
kansainvälistymisessä. Ilman henkilökohtaista sidettä kansainväliseen yhteistyöhön on erittäin 
haasteellista saada vakautta ja jatkuvuutta.  

Leader PoKo:n alueella välittäjäroolissa toimii Suomen ja Saksan kaksoiskansalainen KV-
hankekoordinaattori Silvia Ufer. KV-hankekoordinaattori toimii yhteistyön rakentajana ja avustaa 
kaikissa Saksaan kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Viime vuoden maaliskuussa alkanut hanke 
päättyy ensi vuoden toukokuun lopussa. 

Saksalaisten yhteistyökumppaneiden avulla on saatettu jo yksi sun toinen suomalainen ja 
saksalainen toimija yhteen. Yhteisien keskustelujen aikana on tutustuttu toisiensa toimintatapoihin, 
vaihdettu tietoja ja kokemuksia ja keskusteltu kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista. 
Yhteyksiä pyritään luomaan alasta ja tavoitteesta riippumatta.  

Minkälaisia suunnitelmia tai tavoitteita teidän yrityksellänne on Saksan suuntaan? Ota vielä tänään 
yhteyttä KV-koordinaattoriin ja sovi henkilökohtainen tapaaminen tai kutsu hänet seuraavaan 
tilaisuutesi kertomaan isommalle porukalle lisää hankkeen tuomista mahdollisuuksista! KV-
hankekoordinaattorin tavoittaa sekä puhelimitse että sähköpostitse: 

Silvia Ufer, KV-hankekoordinaattori Leader PoKo 
p. 040 7311 140, silvia.ufer@pokory.fi  
 

 
FIN-GER-NET still going on! -hanke kestää vielä toukokuun 2019 loppuun saakka. KV-hankkeen 
hankesuunnitelman löydät täältä. 

Yhteistyö aloitettiin kun saksalaisten vierailun yhteydessä todettiin, että he taistelevat maaseudulla 
samojen haasteiden kanssa kun me: yhteiskunnan rakenne muuttuu, palvelut poistuvat, työpaikat 
vähenevät ja nuoret jättävät maaseudun muuttaakseen isoihin kaupunkeihin. KV-hankkeen avulla 
pyritään kasvattaa kotiseudun elinvoimaisuutta, kehittää alueen viihtyvyyttä sekä luoda että 
vahvistaa alueidentiteettiä varsinkin nuorten keskuudessa. Pitkään jatkuneen kansainvälisen 
yhteistyön ja kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten 
yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen sekä kansainvälisten ja alueiden välisten 
yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueille ja lisätä kansainvälistä 
osaamista.  
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