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Leader Suupohja tukee yhdistysten pieniä investointeja  
Hae Leader-rahoitusta! Nyt parannetaan harrastusmahdollisuuksia pienillä investoinneilla!  
Leader Suupohja käynnistää uuden TUUmasta TEEmaan – teemahankkeen haun 7.1.2016.  
Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää harrastustoimintaan, liikuntaan tai 

vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja, kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, 

pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen kohentamista, rakentamista tai korjaamista tai 

rakennuksen/rakennelman hankintaa. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.  

 

Tukea voi hakea esimerkiksi leikkipaikkojen rakentamiseen, pelivälineiden hankintaan, uimapaikan 

kunnostamiseen, kiipeilyseinien- ja beach volley-kentän rakentamiseen. Tukea voi saada myös esimerkiksi 

kodan, reitistön tai erilaisten kokoontumistilojen rakentamiseen ja kunnostamiseen.  

Hakijana voi olla yleishyödyllinen yhdistys Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, 

Kurikka ja Teuva). Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 1 500 – 15 000 euroa ja tukiprosentti 65 %. 

Hakuaika on 7.1. – 15.2.2016. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Leader Suupohjan toimistoon 

(Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, PL 45, 61801 Kauhajoki tai käyntiosoite Teknologiapuisto 1, 61800 

Kauhajoki) viimeistään 15.2.2016 klo 15.00 mennessä. 

Teemahanke helpottaa yhteisöjen pienehköjen hankkeiden toteuttamista. Leader Suupohja toimii 

hankkeen hallinnoijana, koordinoijana ja hoitaa suurimman osan hankebyrokratiasta. Nyt käynnistynyt 

hanke on yhdistyksen kuudes koordinointi/teemahanke.  

Hankehakua varten tarvittavat dokumentit voi noutaa Leader Suupohjan toimistolta tai yhdistyksen 

Internet-sivuilta www.leadersuupohja.fi. Lisätietoja ja apua hankkeen toteutuksen kaikissa vaiheissa saa 

kehittämissuunnittelija Tuijalta.  Lisätiedot: Leader Suupohja / Tuija Takamäki, puh. 040 705 5801, 

tuija.takamaki@leadersuupohja.fi, www.leadersuupohja.fi 

Maaseudun hankkeiden ensimmäiset rahoituspäätökset Elystä tammikuussa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien yritys- ja hanketukien päätöksenteon 
aikataulu on varmistunut. ELY-keskukset aloittavat maaseudun hanketukien päätöksenteon tammikuussa. 
Yritystukipäätösten teko ELY-keskuksissa alkaa joulukuun aikana. 

Ensimmäiset yritys- ja hanketukipäätökset tehdään paperipäätöksinä, koska sähköinen päätöksenteko 

Hyrrä-tietojärjestelmässä ei ole vielä mahdollista. Maaseudun kehittämisohjelmaa on päästy toteuttamaan 

ELY-keskuksissa lähinnä vain maatalouden aloitus- ja investointituen sekä neuvonnan tuen ja teknisen tuen 

osalta.  

Maaseutuvirastolla on ollut ongelmia ohjelman toteutusta koskevan sähköisen Hyrrä-tietojärjestelmän 

käyntiin saamisessa. Kokonaan sähköisen haku-, päätös-, maksu- ja arkistointijärjestelmän käyntiin 

saattaminen on ollut varsin vaativa harjoitus. Maatalouden aloitus- ja investointitukien osalta 

päätöksenteko käynnistyi Hyrrässä marraskuun lopulla. Yritys- ja hanketukien osalta päätöksenteossa 

joudutaan kuitenkin ottamaan kynät ja paperit esille. Yritystukien osalta paperipäätösten teko alkaa tällä 

tietoa joulukuun puolenvälin jälkeen ja hanketukien osalta tammikuun loppupuolella. Yritystukien osalta 

myös maksatukset tehdään aluksi paperilla kevään aikana. Hanketukien maksatus tulisi alkamaan 

sähköisessä järjestelmässä alkukesästä.   

http://www.leadersuupohja.fi/
http://@leadersuupohja.fi
http://www.leadersuupohja.fi/


Myös Leader-ryhmissä rahoitus on Hyrrän takia jumissa. Leader Suupohjalle on tullut hankehakemuksia 

varsin hyvin, liki 30 kpl. Leader-rahoituksessa päätöksenteko ja maksatus riippuvat Hyrrä-järjestelmän 

valmistusviiveistä samalla tavalla kuin ELY-keskuksen hankkeissa. Leader Suupohjassa yritystuki- ja 

hankehakemuksia käsitellään kuukausittain hallituksen kokouksessa. Leader-ryhmien yritys- ja 

hanketukihakemusten valinta ja ratkaisut tapahtuvat paikallistasolla, mutta hankkeiden laillisuustarkastus 

tehdään ELY-keskuksessa. Leader-ryhmät voivat rahoittaa kaikkia maaseutuohjelman toimenpiteitä.  

Suupohja.fi tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenterissa voit ilmoittaa omia tapahtumia ja hakea muitten tapahtumia ja harrastuksia koko 

Suupohjan alueelta! Löydät näyttelyitä, festivaaleja, messuja, lasten tapahtumia, konsertteja, teatteria, 

urheilukilpailuja – keskimäärin kymmeniä tapahtumia joka viikko! Tapahtumakalenterin sivulla on ohjeet 

ilmaisten käyttäjätunnusten luomista varten. Kalenteriin pääset joko http://suupohja.fi sivujen kautta tai 

suoraan http://tapahtumat.suupohja.fi.  

Tässä tapahtumakalenterista poimittuja joulun ajan tapahtumia: 

14.12. – 23.12.2015 Toripuoti auki Teuvalla 

Jouluinen Toripuoti & Kahvio auki joka arkipäivä klo 10 -18.00 La-Su klo 10 -15.00 ajalla 14.12.–23.12.2015 

JOULUKUUSI MYYNTI ALKAA 14.12. Tule osallistumaan klapisäkin arvontaan, arvan hinta 1€. Klapisäkki 

arvotaan 22.12. ja tuodaan 30 km säteelle Toripuodista. Tervetuloa! Osoite: Mikkiläntie 1A, 64700 Teuva 

14.12. – 17.12.2015 Sisustus- ja lahjaputiikki auki Teuvalla joka iltapäivä! 

Avoinna ma-pe klo 14–19 ja la klo 10–14. Palvelemme jatketuilla aukioloillamme täten myös työssä käyviä! 

Tule tutustumaan ja hankkimaan pukinpussiin kivaa ja hyödyllistä sisustus- ja lahjatavaraa! Meiltä saat 

kovat ja pehemooset paketit!  

Navigoi osoitteeseen: Teuva, Rantatie 11 (Rasin alueella, lähellä TEAK – aikuiskoulutuskeskusta, Komian 

Klasin tiloissa). Tervetuloa! Odotamme Sinua! Yhteistyössä: Komia Klasi – sisustustekstiilien ompelua – 

myös vanhasta uutta, sekä Kiurun Pihapuoti – lahjatavarat. 

La-su 19.–20.12. osallistumme Häjy-liikkeen joulutapahtumaan. Joulumyyntimme päättyy Häjyn jouluiseen 

tunnelmaan!  

 16.12.2015 klo 17:00 Pikkujoulu/infotilaisuus maahanmuuttajille 

- etsitkö työharjoittelupaikkoja 

- haluatko opiskella suomea 

- et tiedä missä voit viettää vapaa-aikaa 

Paikka: FORMU, Keskuspuistikko 14, Kurikka 

Tarjotaan Glögiä, Pipareita, Joulupukki tulee vierailemaan 

 17.12.2015 klo 11:00 Vähävaraisten jouluruokailu 

Vähävaraisten jouluruokailu seurakuntakeskuksessa klo 11–13. Osoite Kyntäjäntie 3, 61800 Kauhajoki 

17.12.2015 klo 15:00 Nuorten Pikkujoulut Räimiskällä 

Perinteiset Pikkujoulut Nuorille nuorisotalo Räimiskällä torstaina 17.12.2015 klo 15.00 alkaen. Illan aikana 

on ohjelmassa mm. Karaokea, Keilausta, RC-autoilua salissa. Keittiössä kansainvälinen tuulahdus EVS-Ricsin 

johdolla, joululeivonnaisia eri maista. Vuoden Räimiskä-nuoren julkistus klo 18.00. Pukkikin taitaa vierailla :) 

Tule nauttimaan mukavasta Jouluisesta tunnelmasta!  

Järj. Kauhajoen kaupungin Nuorisopalvelut 

http://suupohja.fi/
http://tapahtumat.suupohja.fi/


17.12.2015 klo 18:00 Anne Mattila -Joulukonsertti Kauhajoen kirkossa 

Tervetuloa nauttimaan lämminhenkisestä ja tunnelmallisesta joulukonsertista ♡.  

Liput 15 € myös ovelta. Ennakkomyyntipaikat; Ojalan Pakari, K-Citymarket, ABC Kauhajoki ja netistä 

www.ennakkolippu.com myös sähköpostilla elinsiirtokerho@gmail.com. 

Sauli Korpela puh. 0400 701 511 / Järjestää Elinsiirtokerho ry.  

18.12.2015 klo 19:00 ja 19.12 klo 15 "Lasten ja aikuisten joulu" runoesitys 

Kauhajoen kansalaisopiston runoryhmä esittää jouluaiheisia runoja Opintolassa, Hallintoaukio, pe 18.12. klo 

19 ja la 19.12. klo 15.  Liput 6,99  

 19.12.2015 alk. klo 10:00 ja 20.12 alk. klo 12 Komsin Kyläseuran JOULUPUOTI JA KAHVIO Häjy-liikkeessä 

Paikallisten yrittäjien, tuottajien ja käsityöläisten tuotteita myynnissä, askartelu/puuhanurkkaus lapsille 

sekä musiikkia ja jouluista tunnelmaa Häjy-liikkeessä Teuvalla (Karijoentie 70) la 19.12. klo 10–15 ja su 

20.12. klo 12–16.  

Järj. Komsin Kyläyhdistys, mukana myös KYLILLE-hanke. Osoite: Karijoentie 70, 64700  Teuva 

20.12.2015 klo 15 ja klo 19 Kauneimmat joululaulut Kauhajoen kirkossa 

Kauneimmat joululaulut Kauhajoen kirkossa klo 15.00 ja klo 19.00, osoite Topeeka 9, 61800  Kauhajoki 

24.12.2015 Jouluaaton hartaukset 

Nummijärven kirkossa klo 15.00 

Kauhajärven kirkossa klo 15 

Kauhajoen kirkossa klo 15, klo 17 ja klo 22 

25.12.2015 Joulupäivän jumalanpalvelukset 

Kauhajärven kirkossa klo 7 

Kauhajoen kirkossa klo 8 

Nummijärven kirkossa klo 9 

26.12.2015 Tapaninpäivän messu Kauhajoen kirkossa klo 10 

31.12.2015 klo 18:00 Uuden vuoden karkelot Pappilankankaan hiihtomajalla Teuvalla 

Olette kaikenikäiset sydämellisesti tervetulleita Uutta Vuotta vastaanottamaan Pappilankankaan 

hiihtomajalle (os. hiihtomajantie 213 Teuva) to 31.12.2015 klo 18.00 alkaen 

Ylä- ja alalenkin pururadat / ladut käytössä (jos on lunta), Lapsille ilotulitus klo 19.30, Musiikkia, laulua, ym. 

kulttuuria, Arvontaa, Yhdessäoloa ihan muuten vain, Nisukahvio avoinna, Karaokea, Asu vapaa, mutta 

pakollinen, Vapaa pääsy läheltä ja kauempaakin! 

Järj. Komsin Kyläseura ja Teuvan Rivakka Kirkonkylän Kyläosasto 

31.12.2015 - 23:00 Uudenvuodenaaton hartaus Kauhajoen kirkossa klo 23 

 

Leader Suupohjan väki viettää joululomaa 23.12 alkaen ja varmimmin meidät tavoittaa taas loppiaisen 

jälkeen 7.1.2016. Oikein mukavaa joulun odotusta! 

 

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä! 

Tuija Takamäki  


