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Pirkan Helmi allekirjoitti paikallisen kehittämisen yhteistyösopimuksen
Suomen 54 Leader-ryhmää, maa- ja
metsätalousministeriö ja
Maaseutuvirasto solmivat
sopimuksen paikallisen
kehittämisstrategian
toteuttamisesta.
Allekirjoitustilaisuus pidettiin 7.
huhtikuuta Säätytalolla.
Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat
Pirkan Helmen osalta
puheenjohtaja Martti Miikkulainen
ja toiminnanjohtaja Heikki Konsala.
Ministeriön osalta sopimuksen allekirjoitti maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo ja Maaseutuviraston osalta
ylijohtaja Leena Tenhola.
Sopimuksella Pirkan Helmi sitoutuu toteuttamaan paikallista Kotiseudun helmet -kehittämisstrategiaa ja sen
tavoitteita sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Leader-ryhmän keskeisin tehtävä on
aktivoida ja neuvoa paikallisia oman toimialueensa paikallisia toimijoita. Ryhmän tulee avustaa hankkeiden
valmistelussa ja toteuttamisessa sekä viranomaisten kanssa asioimisessa. Leader-ryhmän tulee tiedottaa aktiivisesti
kehittämisstrategiansa tarjoamista mahdollisuuksista ja tuloksista. Pirkan Helmen suuntaa-antava julkinen
rahoituskehys Kotiseudun helmet -kehittämisstrategian toteuttamiseen on 3,52 miljoonaa euroa.

Muutoksia Pirkan Helmen hallituksessa
Pirkan Helmen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.4. Hämeen ammattikorkeakoululla Valkeakoskella.
Hallitus muodostettiin Leader-toiminnalle tuttua kolmikantamallia soveltaen siten, että hallitusjäsenistä kolmasosa
edustaa yhdistyksen toimialueen kuntia, kolmasaosa yhdistyksiä ja kolmasosa asukkaita. Pirkan Helmen
hallituksessa vaihtui neljä jäsentä Ismo Lumpiolan, Hannu Maijalan, Pauliina Pirkkasen ja Natja Tiirikkala-Toivosen
jättäessä tehtävänsä. Lumpiola, Maijala ja Tiirikkala-Toivonen palkittiin kokouksen yhteydessä maaseudun
kehittäjien pronssisella ansiomerkillä heidän ansiokkaasta toiminnastaan Pirkan Helmen hallituksessa. He kaikki
toimivat hallituksen jäseninä yhdenjaksoisesti kuusi vuotta, joka on yhdistyksen säännöissä määritelty
hallitustyöskentelyn enimmäisaika.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa jo neljä vuotta tehtävää hoitanut Martti Miikkulainen. Miikkulainen on toiminut
pitkään ja aktiivisesti Toijalan Vauhdin hallituksessa ja kuuluu näin ollen yhdistysedustajiin hallituksen kolmikantaajattelussa. Hallituksen muiksi jäseniksi vuosikokous päätti:
ASUKKAIDEN EDUSTAJAT

KUNTIEN EDUSTAJAT

YHDISTYSTEN EDUSTAJAT

Elina Hujanen (Akaa)
Matti Pitkänen (Pälkäne)
Johanna Vesakoski (Urjala)
Helinä Vuorenmaa (Pälkäne)

Heikki Knuutila (Akaa)
Anja Peräkääly (Valkeakoski)
Heidi Rytky (Urjala)
Olavi Seppälä (Pälkäne)

Jorma Kytölä (Valkeakoski)
Tiina Ryyppö (Akaa)
Piia Salmi (Pälkäne)
Pasi Tuominen (Akaa)

Varajäsen
Solja Pietilä (Valkeakoski)

Varajäsen
Ilkka Pulakka (Urjala)

Varajäsen
Heli Parikka-Makkonen (Valkeakoski)

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen ja yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin
Olavi Seppälä Pälkäneeltä.

Leader-rahoituksen haku avautuu vaiheittain 11.5. alkaen
Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on avautumassa. Suurin osa hauista alkaa maanantaina 11.5.2015, jolloin
haettavaksi tulevat yritystuet, osa yleishyödyllisistä investointi- ja kehittämishankkeista, tiedonvälityshankkeet,
valtakunnalliset koordinaatiohankkeet sekä maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet. Koulutushankkeiden
sekä yhteistyötoimenpiteen mukaisten elinkeinojen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden haku aukeaa kesäkuussa.
Rahoitushakemusten käsittely alkaa Pirkan Helmen hallituksessa heti haun avauduttua, mutta virallisten
rahoituspäätösten teko alkaa ELY-keskuksissa vasta syksyllä.

Pirkan Helmi neuvoo tuen
hakemisen kaikissa vaiheissa.
Otathan siis rohkeasti yhteyttä,
jos ajatus Leader-rahoituksen
hakemisesta herää!

Tukia haetaan ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-hakupalvelun kautta
osoitteessa www.mavi.fi/hyrra. Sähköiseen asiointiin
tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen
hakemuksen tekemistä, että organisaatiolla on kirjautumiseen
tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa
yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman
Katso-tunnistetta.

Perustamis- ja investointitukea yrityksille
Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. 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.

Hanketuissa monia mahdollisuuksia kehittämiseen
Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset.
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/leader-rahoitus

Ota yhteyttä tai poikkea kylään!
Pirkan Helmi ry, Haavistontie 1, 37910 Akaa
www.pirkanhelmi.fi, toimisto@pirkanhelmi.fi
Toiminnanjohtaja, Heikki Konsala, p. 0400 226 676, heikki.konsala@pirkanhelmi.fi
Hankeneuvoja, Eliisa Vesisenaho, p. 040 750 2242, eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi
Pirkan Helmen toimisto muuttaa vaiheittain touko-heinäkuussa Valkeakoskelle
Hämeen ammattikorkeakoulun tiloihin osoitteeseen Tietotie 1.
Olemme tavattavissa sopimuksen mukaan Valkeakoskella jo toukokuun alusta
alkaen. Ainoaksi toimipaikaksi Valkeakoski muuttuu 1.8.2015.

