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Arvoisa Vastaanottaja,
Silmiesi edessä on Etelä-Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistys Pirkan Helmi ry:n uudistunut
tiedote. Tiedotteen levikkiä on laajennettu ja sisältöä monipuolistettua aiempaan verrattuna. Uudistuksen tavoitteena on edistää Pirkan Helmen toiminnan tunnettavuutta Etelä-Pirkanmaalla.
Pirkan Helmi lyhyesti
Pirkan Helmi on 24.5.1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys ja yksi Suomen 55:stä paikallisesta Leader-toimintaryhmästä. Toimialueeseemme kuuluu Etelä-Pirkanmaan seutukunta kokonaisuudessaan eli Kylmäkosken ja Urjalan kunnat sekä Akaan ja Valkeakosken kaupungit. Tehtävänämme on kannustaa eteläpirkanmaalaisia kehittämään omaa asuinseutuaan, lisäämään alueen
viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pirkan Helmi:
* toteuttaa paikallista Leader-kehittämisohjelmaa sekä osallistuu muiden maaseudun kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen,
* kehittää paikalliselta tasolta lähteviä ideoita, harjoittaa tutkimustoimintaa, tekee esityksiä ja ehdotuksia, sekä antaa lausuntoja,
* toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä
* on yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa,
* järjestää toimialueellaan koulutus-, neuvonta-, ja tiedotustilaisuuksia, sekä
* harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Pirkan Helmi tarjoaa asukkaille vaikuttamiskanavan omiin elinoloihinsa ja maaseudun kehittämiseen. Toivotamme kaikki toimijat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimimaan!
Ohjelmakauden 2007-2013 edistyminen Pirkan Helmessä
Pirkan Helmi ry:n hallitus on 15.8. mennessä antanut myönteisen lausunnon 21:lle tukihakemukselle, jotka ovat saapuneet syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana. Puolletuista hakemuksista 12 on
ollut yritystukihakemuksia ja loput 9 yleishyödyllisiä hankehakemuksia.
TE-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset laillisuusharkinnan jälkeen. TE-keskus
voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota toimintaryhmä on puoltanut. TE-keskus
voi kuitenkin laillisuusperustein evätä rahoituksen Pirkan Helmen hallituksen puoltamalta hankkeelta. Käytännössä nämä ovat kuitenkin harvinaisia yksittäistapauksia.
Puollettujen hakemusten alueellinen jakautuminen
Akaa
Kylmäkoski
Urjala
Valkeakoski
Alueiden väliset

Yleishyödylliset hankehakemukset Yritystukihakemukset
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Pirkan Helmellä on tiedotusvelvollisuus koskien rahoittamiaan hankkeita. Tiedotamme rahoitusta saaneista toimijoista ja hankkeista tarkemmin kuitenkin vasta lopullisen rahoituspäätöksen varmistuttua TEkeskuksessa.

Rahoituspäätöstilanne Pirkanmaan TE-keskuksessa
Yritystukihakemukset
TE-keskukset aloittivat yritystukien myöntöpäätösten tekemisen huhtikuun viimeisellä viikolla. Pirkan Helmen hallituksen puoltamista yritystukihakemuksista rahoituspäätöksen on tässä vaiheessa
saanut yhteensä viisi hakijaa. Myönteisen yritystukipäätöksen saaneet hakijat ovat voineet hakea
maksatusta heti päätöksen saatuaan ja onpa yksi Pirkan Helmen kautta yritystukea hakenut toimija
jo ennättänyt saada rahatkin tilillensä.
Yleishyödylliset hankehakemukset
Yleishyödyllisten hanketukien rahoituspäätösten tekeminen on ollut periaatteessa mahdollista TEkeskuksissa kesäkuun puolivälistä alkaen. Hanketukien rahoituspäätöksiä joudutaan kuitenkin TEkeskuksessa toistaiseksi tekemään erityismenettelyllä, koska uuden ohjelmakauden kansallinen
hanketietojärjestelmä Hanke2007 ei ole vielä valmis. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Pirkanmaan TE-keskus aloittaa rahoituspäätösten tekemisen pääsääntöisesti vasta lokakuussa hanketietojärjestelmän valmistuttua. Jos rahoituspäätökselle on erityinen tarve, hankehakijalla on kuitenkin
mahdollisuus pyytää TE-keskukselta erityismenettelyllä tehtyä rahoituspäätöstä. Hanketukien
maksatus voidaan kuitenkin aloittaa vasta hanketietojärjestelmän valmistuttua, joten erityismenettelyllä tehty rahoituspäätös ei nopeuta hankkeen maksatukseen saamista.
Myönteisen yritystukipäätöksen TE-keskuksessa 15.8.2008 mennessä saaneet hankkeet
Hanke: Graafisen suunnittelupalvelun aloittaminen
Hakija: Pirjo Järvelä, Akaa
Toteutussaika: 24.09.2007-31.12.2008
Investointitukea on myönnetty 20 %investoinnin kokonaiskustannuksista ja kehittämistukea 50 %.
Hanke: Hitsaustoiminnan tehostaminen
Hakija: Urjalan levytyö Oy, Urjala
Toteutussaika: 15.09.2007-15.09.2009
Investointitukea on myönnetty investoinnin kokonaiskustannuksista 20 % ja käynnistystukea 50 % uuden työntekijän bruttopalkasta.
Hanke: Toimitilojen hankinta
Hakija: Perhekuntoutuskeskus Toivokoti Oy, Urjala
Toteutusaika: 23.10.2007-31.12.2008
Investointitukea on myönnetty 20 %investoinnin kokonaiskustannuksista
Hanke: Bioenergiainvestointi
Hakija: Koneurakointi Huhtala, Kylmäkoski
Toteutusaika: 19.09.2007-31.10.2008
Investointitukea on myönnetty 20 %investoinnin kokonaiskustannuksista
Hanke: Energiapuun korjuukaluston hankinta
Hakija: Koneurakointi Huhtala, Kylmäkoski
Toteutusaika: 9.4.2008–31.12.2009
Investointitukea on myönnetty 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista.
Myönnetyissä yritystuissa EU:n rahoitusosuus on 45 % ja Suomen valtion 55 %. Yritystuet eivät sisällä kuntarahaa.

Vuoden 2008 hallitus
Pirkan Helmen asioita hoitaa ja hanke- ja yritystukihakemuksista antaa lausunnon vuosikokouksen
valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään
kuusi vuotta.
Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti
kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa
yrittäjiä ja yhdistyksiä ja kolmasosa alueen ns. yksittäisiä asukkaita. Lisäksi hallituksen muodosta-

misessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma
huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.
Vuonna 2008 Pirkan Helmen hallitukseen kuuluvat:
Juha Lauhkonen

PUHEENJOHTAJA (Kylmäkoski)

Anja Peräkääly
Jukka Huilla
Irene Suhonen
Susanna Saxberg-Tesmala

JULKISEN TAHON EDUSTAJA (Valkeakoski)
JULKISEN TAHON EDUSTAJA (Valkeakosken seudun kehitys Oy)
JULKISEN TAHON EDUSTAJA (Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto)
JULKISEN TAHON EDUSTAJA (Akaa)

Juha Mönttinen
Arto Uotila
Erkki Salo
Päivi Muhonen

YHDISTYSEDUSTAJA (Akaa)
YHDISTYSEDUSTAJA (Akaa)
YHDISTYSEDUSTAJA (Kylmäkoski)
YHDISTYSEDUSTAJA (Valkeakoski)

Anu Tuomola
Pia Lehmusvuori
Marjo Huiko
Satu Wiren

MAASEUDUN ASUKKAIDEN EDUSTAJA (Urjala)
MAASEUDUN ASUKKAIDEN EDUSTAJA (Valkeakoski)
MAASEUDUN ASUKKAIDEN EDUSTAJA (Akaa)
MAASEUDUN ASUKKAIDEN EDUSTAJA (Urjala)

Kansainvälistytään!
Pirkan Helmi toteuttaa esiselvityshankkeen nimeltä Kansainvälistytään! 1.8.2008-30.6.2009. Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Pirkanmaan yhdistys- ja mikroyritystoimijoiden kansainvälisen toiminnan
nykytilanne, arvioidaan kansainvälistymisen mahdollisuudet ja rajoitukset, edistetään paikallistoimijoiden verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä tuotetaan kansainvälistymistä helpottavaa ja edistävää tiedotusmateriaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää eteläpirkanmaalaisten
yhteisö- ja pienyritystoimijoiden kansainvälistä toimintaa sekä auttaa Pirkan Helmeä ja seutuhallintoa tulevien kansainvälistymisen tukitoimien suunnittelussa ja resurssoinnissa. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan seutuhallinnon kanssa. Hankkeen sisältöön ja toteutukseen voi
tutustua yksityiskohtaisemmin osoitteessa www.pirkanhelmi.fi.
Haja-asutusalueiden vesihuoltopäivä la 13.9. – ilmoittautuminen pe 5.9. mennessä
Toimintaryhmät Linnaseutu ry, Pirkan Helmi ry ja Pomoottori ry järjestävät yhteistyössä hajaasutusalueiden vesihuoltoasioihin liittyvän yleisötilaisuuden lauantaina 13.9. Rönnvikin viinitilalla
Pälkäneellä.
Suuri määrä haja-asutusalueiden vakituisessa ja vapaa-ajan käytössä olevia kiinteistöjä joutuu
laittamaan jätevesiasiansa kuntoon vuoden 2014 alkuun mennessä. Eräs tässä urakassa etenemistä haitannut asia on ollut tiedon puute. Nyt järjestettävällä tilaisuudella pyritään osaltaan antamaan tätä tietoa. Myöskään puhdas vesi ei ole kaikkialla mm. ruosteen tai arseenin vuoksi ongelmaton asia.
Tilaisuuden ohjelma:
Klo 9.30 alkaen

Tulokahvi

Klo 10.00

Avaussanat

Klo 10.10

Millä keinoilla haja-asutusalueiden jätevesiasiat kuntoon?
Tekniikan tohtori Harri Mattila, HAMK

Klo 11.15

Kuivakäymälät jätevesiongelman ratkaisuna
Suunnittelija Kati Hinkkanen, TAMK

Klo 12.15

Omakustanteinen lounas, hinta noin 8 euroa

Klo 13.00

Osuuskunta vesihuollon toteuttajana – miten toimitaan?
Maanviljelysneuvos Jouko Konsala, Rantoisten vesihuoltoosuuskunnan pj

Klo 14.00

Vesihuoltotoimenpiteiden rahoitus
Vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu, Pirkanmaan ympäristökeskus

Klo 15.00

Päätössanat

Tilaisuus on ruokailua lukuun ottamatta maksuton. Tilaisuuteen järjestetään kunkin järjestelyissä
mukana olevan toimintaryhmän alueelta bussikuljetus. Pirkan Helmen alueelta bussi kulkee reittiä
Urjalan keskusta – Kylmäkosken keskusta – Toijalan keskusta – Sääksmäki – Rönnvik. Bussi lähtee Urjalan keskustasta klo 8.10. Bussi tulee takaisin tilaisuuden jälkeen samaa reittiä. Bussikyyti
on maksuton. Tiedustelut sekä tilaisuuteen ja bussikyytiin ilmoittautuminen 5.9. mennessä: puhelimitse 0400 226 676 tai sähköpostitse heikki.konsala@pirkanhelmi.fi
Pirkan Helmen strategiaprosessi starttaa
Pirkan Helmi ry on perustettu alun perin toimintaryhmäksi eli Leader-toimintaa pyörittämään. Se
toki on tälläkin hetkellä tärkein yksittäinen tehtävämme. Olemme kuitenkin pyrkineet olemaan aktiivisia myös joissain muissa kehittämiseen liittyvissä asioissa. Olemme näin toimiessamme kokeneet, että näitä asioita olisi järkevää itse tekemisen ohella myös hieman pohtia. Olisi järkevää pohtia sitä, että mitkä asiat Leader-toiminnan ohella ovat sellaisia, joissa meidän on tarpeen ja järkevää olla aktiivinen toimija Etelä-Pirkanmaalla ja mikä olisi meidän roolimme kussakin tällaisessa
asiassa. Kuopion yliopistossa taloustieteitä opiskeleva Antti Pasanen tulee tekemään Pirkan Helmelle strategian tulevan syksyn aikana. Strategian teko on osa Antin opintoihin liittyvää työharjoittelua.

Pirkan Helmen seuraava tiedote postitetaan joulukuussa. Ajankohtaista tietoa toiminnastamme saat
seuraamalla nettisivujamme osoitteessa www.pirkanhelmi.fi

Hanketerveisin,

Heikki Konsala
Toiminnanjohtaja
Puh. 0400-226 676
heikki.konsala@pirkanhelmi.fi

Eliisa Vesisenaho
Hankeneuvoja
Puh. 040-750 2242
eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

Tiedote on postitettu kaikille Pirkan Helmi ry:n jäsenille ja lähetetty sähköpostitse Pirkan Helmen kautta
rahoitusta hakeneille hanketoimijoille sekä Pirkan Helmen tärkeimmille sidosryhmille. Jos yhteystiedoissasi
on tapahtunut muutoksia tai et halua jatkossa vastaanottaa Pirkan Helmen tiedotteita, pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi tai puhelimitse 040 750 2242.

Pirkan Helmi ry
Kylmäkoskentie 6
37910 Kylmäkoski
www.pirkanhelmi.fi

puh. 03-5451 225
fax. 03-5451 227
toimisto@pirkanhelmi.fi

