Tiedote 4/2015 – julkaistu 7.9.2015
Pirkan Helmi haastaa kaikki mukaan Maailman Suurimpiin Talkoisiin keräämään kasaan huima
miljoonan talkootyötunnin potti yhteiseksi hyväksi 14.-20.9.!
Suomessa on aina osattu tehdä yhdessä ja yhteistä. Meillä on keksitty talkoot ja perustettu
neuvolajärjestelmä. Internetissäkin esimerkiksi IRC ja Linux rakennettiin avoimiksi, kaikkia hyödyttämään ja
auttamaan. Leader-hankkeissa talkoot ovat mainio tapa kuitata omarahoitusosuutta, ja ilman toinen toistaan
uskomattomampia talkooponnistuksia moni hieno juttu olisi jäänyt toteutumatta.
Maailman Suurimmat Talkoot -tempauksen teemana ovat nuoret ja teema toimii kaksisuuntaisesti: Nuoret
talkoilevat itse ja heidän hyväkseen tehdään konkreettisia tekoja. Näin mukana ovat sekä nykyiset että
entiset nuoret – koko Suomi. Tunti talkoita per henkilö riittää, mutta saa tehdä vaikka sata. Yhteensä
talkootunneissa jahdataan mahtipontisesti miljoonaa ja pyritäänpä tempauksella myös Guinnessin
ennätysten kirjaan. Tempauksen taustalla ovat kaikki Suomen 54 Leader-ryhmää ja maaseutuverkosto
kumppaneineen.
Miljoonan talkootunnin jahtiin voi osallistua kuka tahansa ja haastaa kenet tahansa: parhaat kaverit,
rippipapin, bussikuskin, futisjoukkueen, naapurin Teron, isovanhemmat, lastenlapset, suosikkijulkkiksen,
kunnanvaltuutetut... Talkookohde ja -tapakin on omavalintainen. Skeittipuiston rakentamista, nuokkarin
maalausta, mummon halkovajan täyttämistä ja pihan haravointia, lasten kaitsintaa, leikkipuiston siistimistä...
Eikä meitä haittaa, vaikka talkoilulla tienattaisiin euroja esimerkiksi koulun retkikassaan. Pääasia, että
talkoillaan.
Maailman Suurimmissa Talkoissa myös kisataan neljässä eri sarjassa: 1) minkä Leader-ryhmän alueella on
absoluuttisesti eniten talkootunteja, 2) missä talkoissa on eniten talkoolaisia, 3) kuka järjestää
persoonallisimmat talkoot, ja lisäksi 4) Instagramissa pyörii kuvakisa.
Ja kerran kisataan niin myös palkitaan, Kilpailusarjojen palkinnot ovat: 1) Rap-aiheinen tapahtuma, jossa
räppärit Jontti ja Shaka esiintyvät ja pitävät rap-työpajan., 2) bussimatka - tai muutamakin - minne tahansa
Suomessa: pelireissu, opintomatka, luokkaretki, kulttuurimatka... (maksimissaan 3000 euron arvosta), 3)
mestarikokin loihtima lähiruokaillallinen enintään 20 henkilölle, 4) Jopo.
Talkoisiin voi osallistua joko järjestämällä talkoot, osallistumalla muiden talkoisiin tai talkoilemalla ihan vain
yksin tai kaverin kanssa. Tärkeää on se, että kaikki talkoot kirjataan verkkosivustolle
maailmansuurimmattalkoot.fi. Talkoosivustolla ilmoitetaan talkoista ja ilmoittaudutaan niihin, haastetaan
talkoilemaan ja kerätään talkootunteja. Talkoisiin voit ilmoittautua myös soittamalla järjestäjälle tai vain
ilmestymällä paikalle – ellei talkooilmoituksessa ole erikseen muuta kerrottu.
Talkoiden järjestäjä ilmoittaa talkoiden jälkeen toteutuneet tunnit ja osallistujamäärän
maailmansuurimmattalkoot.fi-sivuille. Vain talkoosivulla näkyvät talkoot ja niihin kirjatut tunnit ovat mukana
kerryttämässä huikeaa miljoonan tunnin tavoitetta ja kisaamassa. Jos talkoilet yksin tai kaverin kanssa, voit
käydä kirjaamassa talkoon ja siinä tehdyt tunnit myös talkoiden jälkeen 22.9. mennessä.
Kun olet ilmoittanut talkoista tai ilmoittautunut talkoisiin, voit myös haastaa muita mukaan! Näytetään
yhdessä kuinka hyvällä tahdolla ja yhdessä tekemällä saadaan aikaan ihmeitä 

Tapahtumia, toimintaa, koulutuksia ja rahoitusmahdollisuuksia tarjolla yhdistyksille ja yrittäjille
Toukokuussa 2015 käynnistynyt Leader-rahoituksen haku on jatkunut Pirkan Helmessä vilkkaasti. Leadertukien hakuaika on jatkuva, ja saapuneita hakemuksia käsitellään Pirkan Helmen hallituksessa n.
kuukauden välein. Seuraavat hakemusten käsittelyajankohdat ovat 22.9., 3.11. ja 8.12.
Yrityksille on tarjolla kaksi tukimuotoa: perustamistuki ja investointituki. Yrityksen perustamistukea voi saada
uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan
muutokseen. Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä
rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen.
Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai
rakentaa uusi.
Leader-hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja
kunnat. Pirkan Helmen alueen asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää
asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä
investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön
säilyttämiseen. Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa alueen yrittäjille, asukkaille ja muille
toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin esimerkiksi maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn
vaikuttavia asioita. Lisätietoa Leader-rahoituksesta löytyy osoitteesta http://www.pirkanhelmi.fi/leaderrahoitus
Suomen kotiseutuliitto on puolestaan julistanut haettavaksi vuoden 2016 seurantalojen korjausavustukset.
Avustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten
ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten,
maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen
omistamien seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun
vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen. Hakemukset tulee toimittaa
Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2015. Ohjeet, linkki sähköiseen hakupalveluun sekä tulostettava
hakulomake löytyvät Kotiseutuliiton sivuilta osoitteesta
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen. Hakulomakkeen voi myös tilata Suomen
Kotiseutuliiton toimistosta puh. (09) 612 6320 tai toimisto kotiseutuliitto.fi.
Pirkanmaan ELY-keskus järjestää Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-illan to 24.9.2015 klo
17−20 Päivölän opistolla (Päivöläntie 52, Valkeakoski). Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vesien käyttäjille ja
vesistä kiinnostuneille, ja illan aikana on mahdollisuus saada monipuolisesti vesistöaiheista tietoa
Vanajavedestä, Pyhäjärvestä sekä niiden valuma-alueesta. Paikalla on myös Pirkan Helmi kertomassa
Leader-rahoitusmahdollisuuksista vesistöaiheisille hankkeille. Tilaisuus on maksuton, eikä siihen tarvitse
ilmoittautua.
Eteläpirkanmaalaisten yritysten omista tarpeista lähteviä koulutus-ja kehittämispalveluita tarjoava Suuntahanke järjestää yrittäjille suunnattua käytännönläheistä koulutusta syys- ja lokakuussa. Koulutuksiin
tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää Arja Rantamäellä p. 040 335 6087 tai
arja.rantamaki@valkeakoski.fi.
Ota sosiaalinen media hyötykäyttöön

Miten voin vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen

to 24.9. klo 17:45–21,
Campus Center, Tietotie 1, Valkeakoski
to 20.10. klo 17:45–21,
Huhdin koulu, Yhteiskouluntie 25, Urjala

ti 29.9. klo 17:45–21,
TE-Sali, Kirkkotori 10, Akaa
ti 6.10. klo 17:45–21,
Campus Center, Tietotie 1, Valkeakoski

Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median murroksen
vaikutuksia ihmisten toimintatapoihin ja yrityksiin, sekä
otetaan sosiaalisen median kanavat haltuun. Koulutuksen
hinta on 90 € +alv / hlö.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisten
harjoitusten avulla kannattavuuteen liittyviä asioita joita voi
soveltaa suoraan omaan yritykseen. Koulutuksen hinta on
70 €+alv/hlö.

Pirkan Helmi on mukana koulutustilaisuuksissa esittelemässä yrittäjille tarjolla olevia Leaderrahoitusmahdollisuuksia.
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