
1. Kylien ja yhdistysten kehittäminen jatkuu Suupohjassa! 
 
Uutta kylien ja yhdistysten kehittämishanketta suunnitellaan parhaillaan ja hankkeelle haetaan rahoitusta 
Ely-keskukselta, päätös hankkeesta saadaan toivottavasti syksyn aikana. 
Mutta jo tälläkin hetkellä voit ottaa yhteyttä kylien ja yhdistysten asioissa!  
 
OTA YHTEYTTÄ, KUN TARVITSET esIm.  

 apua kyläsuunnitteluun 
 neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksessa 
 vinkkejä nuorten saamiseksi mukaan toimintaan 
 aktivointia kansainvälistymiseen 
 apua kylätapahtuman suunnitteluun 
 apua markkinointiin ja tiedotukseen  
 neuvoja palvelupäivän järjestämiseen 
 apua kyläturvallisuusillan toteuttamiseen 
 innostusta yhdessä tekemiseen 

2. Hankehaku auki 

Leader Suupohja myöntää tukea muun muassa yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin (enintään 100 %) ja 
yleishyödyllisiin investointihankkeisiin (65 %) sekä yritystukiin.  ELY-keskuksen myöntämä tuki kylien 
yleishyödyllisiin investointihankkeisiin on (enintään) 75 %. ELY-keskuksesta haettaviin investointitukiin 
tarvitaan lisäksi erillinen kuntaraha.  

Yleishyödyllisiä investointihankkeita voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja 
muille toimijoille. Tuettavia kohteita ovat esimerkiksi: 
- yhteisten tilojen ja paikkojen rakentaminen, laajentaminen ja kunnostaminen (kokoontumistilat, 
liikuntatilat, uimarannat, leikkipaikat) 
- pienimuotoisten luontoreitistöjen rakentaminen, kunnostaminen 
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 
- uusiutuvia energiaa ja vesihuoltoa koskevat investoinnit 
- rakennusperinnön säilyttäminen 
- kyläverkkohankkeet 

Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä useampien tukien haku muuttuu 

sähköiseksi. Tuet voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Lisätietoja saat Tuijalta ja mm. täältä: 

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx#sthash.7vPkDmpL.dpuf 

 

3. VIRE-raha 

 

VIRE-raha on tuki nuorten, kylien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin. VIRE-rahaa haetaan täyttämällä 

erillinen hakemuslomake ja toimittamalla se Leader Suupohjan toimistolle.  

VIRE-rahan tavoitteena on käynnistää kylille ja yhdistyksille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erilaiset 

yhdistykset sekä nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Tukea voivat hakea yhdistykset ja 

nuorten ryhmät. Hakijayhdistyksen tai nuorten ryhmän vastuuhenkilön tulee olla Suupohjan 

Kehittämisyhdistys ry:n jäsen. Tukea VIRE-rahan kautta voi saada enintään 80 % hyväksyttävistä 

kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 600 euroa. Kysy lisää Tuijalta. 

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx#sthash.7vPkDmpL.dpuf


4. Maailman suurimmat talkoot nuorten hyväksi 14.–20.9.2015 

Maailman suurimmat talkoot on kaikille avoin kampanja. Nyt ei talkoilla 
rahoituksen vaan yhdessä tekemisen ja nuorten vuoksi, samalla voi osallistua 
kilpailuun, jossa on huippuhyvät palkinnot! 

Voitte osallistua järjestämällä omat talkoot, osallistumalla muiden talkoisiin 
ja/tai haastamalla lisää porukkaa miljoonajahtiin. Talkoiden aihe on melko vapaa: nuoret saavat tehdä mitä 
vaan talkoita ja entiset nuoret talkoita, jotka jotenkin hyödyttävät nuoria. Järjestöt voivat esim. tehdä 
varainhankintaa, jalostaa nuorten ideoita talkoiksi tai tehdä imagomarkkinointia. Kouluissa talkootyö 
voidaan vaikka jakaa useamman luokan kesken ja kerätä esim. varoja luokkaretkeä varten. Lähde mukaan ja 
haasta toisetkin!  

Talkoiden ja talkoosuoritusten pitää tapahtua 14. - 20.9.2015 välisenä aikana, muuten päivä ja ajankohta on 
oma valintanne. Vain yksikin talkootunti riittää osallistumiseen.  

Lisätietoa Tuijalta tai http://www.maailmansuurimmattalkoot.fi/  

5. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät syyskuussa, ilmoita tapahtumasi mukaan! 
  

Kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppu on tänä syksynä 11.–13.9. Vuoden 2015 teema on Teollisuuden 
ja tekniikan perintö. Teollisuuden ympäristöt, rakennukset ja koneet ovat vuosisatoja vaikuttaneet eri 
paikkakuntien identiteettiin. Vuonna 2015 nostetaan teollisuus ja tekniikka esille osana kansallista ja 
eurooppalaista arvokasta kulttuuriperintöä. Teema on ensimmäistä kertaa yhteinen koko Euroopan 
laajuiselle European Heritage Days -kokonaisuudelle. 

Nyt on oivallinen aika ilmoittaa oma tapahtuma päivien ohjelmaan. Kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia 
ovat tervetulleita järjestämään kaikki kiinnostuneet tahot yksityisistä henkilöistä erilaisiin yhteisöihin. 
Ilmoita tapahtumasi Tuijalle, ilmoitan sen valtakunnalliseen tapahtumakalenteriin. Olen apuna myös 
tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä tarpeen mukaan. 
 
Tervetuloa mukaan Euroopan kulttuuriympäristöpäiville juuri teidän näköisellänne tapahtumalla! 
 

6. Toimisto myös Kurikassa 
 
Olemme aloittaneet päivystyksen Kurikassa yritys- ja tonttipalvelu Formun tiloissa kerran viikossa, 
pääsääntöisesti tiistaisin klo 9 -15. Kurikassa päivystää pääsääntöisesti vuorotellen toiminnanjohtaja Paavo 
Mattila ja kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki. Voit tulla Formuun juttelemaan ideoistasi tai soittaa 
meille, tulemme totta kai myös käymään muinakin aikoina vaikka yhdistyksenne tiloissa tai muussa 
sovitussa paikassa. Ollaan yhteydessä! 
 

Seuraa tiedotustamme ajankohtaisista asioista Leader Suupohjan nettisivuilta tai facebookin ja 
twitterin kautta, osoitteet löydät alta.  
 
Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä! 

Tuija Takamäki 

 

tuija.takamaki@leadersuupohja.fi 
www.leadersuupohja.fi 
www.facebook.com/suupohjankehittamisyhdistys 
twitter.com/sky_ry 
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