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Pirkan Helmen hallitus uudistui vuosikokouksessa
Pirkan Helmi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4. Valkeakoskella. Varsinaisten kokousasioiden lisäksi
vuosikokouksessa palkittiin maaseudun kehittäjien pronssisella ansiomerkillä pitkään Pirkan Helmen hallituksessa
toimineet Jorma Kytölä, Heikki Knuutila ja Pasi Tuominen.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Solja Pietilän Valkeakosken Ritvalasta. Solja on ollut
mukana Pirkan Helmen hallituksessa vuodesta 2015 alkaen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin 12 varsinaista
jäsentä sekä kolme varajäsentä. Valituista 16 henkilöstä yhteensä 5 (*) ei ole aiemmin toiminut Pirkan Helmen
hallituksessa. Puheenjohtaja Solja Pietilän lisäksi Pirkan Helmen hallituksen muodostavat:
asukasedustajat
Elina Hujanen (Akaa)
Mia Melkkala (Urjala)*
Matti Pitkänen (Pälkäne)
Piia Salmi (Pälkäne)
yhteinen varajäsen
Jukka Uotila (Urjala)*

kuntaedustajat
Vesa Liehu (Akaa)*
Anja Peräkääly (Valkeakoski)
Heidi Rytky (Urjala)
Olavi Seppälä (Pälkäne)
yhteinen varajäsen
Ilkka Pulakka (Urjala)

yhdistysedustajat
Juha Järvinen (Akaa)
Heli Parikka-Makkonen (Valkeakoski)
Panu Raivio (Pälkäne)*
Tiina Ryyppö (Akaa)
yhteinen varajäsen
Kirsi Ilola-Ollikka (Valkeakoski)*

Hallituksen kokoonpano noudattaa niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen
jäsenistä edustaa toimialueen kuntia, kolmasosa alueen yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen
muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten
välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tiina Ryypön.

13 uutta rahoituspäätöstä ELY-keskuksesta, yhteensä päätöksiä nyt 60
Pirkan Helmen julkinen LEADER-rahoituskehys Kotiseudun helmet -kehittämisstrategian toteuttamiseen vuosina 20142020 on 3,52 miljoonaa euroa, ja kun lisäksi huomioidaan kehittämistoimiin kanavoituva yksityinen rahoitus, strategian
kokonaisrahoitus tulee olemaan yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Pirkan Helmen julkinen LEADER-rahoituskehys
muodostuu Euroopan unionin (42%), Suomen valtion (38%) ja Pirkan Helmen toimialueen kuntien (20%)
rahoitusosuuksista. Koska hanketukiin käytetään julkisia varoja, Pirkan Helmellä on tiedotusvelvollisuus koskien
rahoittamiaan hankkeita. Tiedotamme rahoitetuista hankkeista vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen saapumisen
jälkeen. Pirkan Helmen edellisen 26.1.2017 julkaistun tiedotteen jälkeen myönteisen tukipäätöksen ovat saaneet
seuraavat hankkeet (hankkeen nimi / hankkeen toteuttaja):
Yleishyödylliset investoinnit
Luopioisten kuntoradan peruskunnostus / Lions Club Luopioinen ry
Nyppy 2018 / Viialan Hopea-Ankkuri ry
Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osa 2. Keittiö ja takahuone / Ritvalan nuorisoseura ry
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon tarkoitetun kaluston uudistaminen / Voimistelu- ja urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu / Pirkan Helmi ry
Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle / Aisapari ry
Matkailun yhteistyö- ja yhteismarkkinointihanke / Pälkäneen kunta

Yrityshankkeet
Eineskeittiön ja pitopalvelutoiminnan laajennus / Katajan Liha oy
Niitty-Seppälän tilamyymälän palveluiden kehittäminen / Kittilä Jukka
Palvelutason laajennus ja kentän kunnostus / S&K Riding oy
Puodin perustamisen alkuinvestoinnit / Puutikkalan Puoti oy
Tienhoitovälineet / Maanrakennus Santaranta Ky
Yrityksen perustamiseen liittyvät investoinnit / Design Pohjola
Kuluvalla rahoituskaudella yhteensä jo 60 hanketta on saanut ELY-keskuksen päätöksen. Tällä hetkellä ELYkeskuksen käsittelyä odottavia rahoitushakemuksia on 23, joista kaikkia Pirkan Helmen hallitus on puoltanut
rahoitettavaksi. Kaikkiin ELY-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin voi käydä tutustumassa
tarkemmin osoitteessa www.pirkanhelmi.fi/rahoitetut-hankkeet/

Pirkan Helmen kautta kanavoitunut jo yli 4,2 milj. euroa paikalliseen
asukaslähtöiseen kehittämistoimintaan
Pirkan Helmen vuosille 2014-2020 osoitetusta julkisesta LEADER-rahoituskehyksestä on tällä hetkellä hallituksen
puolloilla sidottu yhteensä 79,79 %. Kun huomioidaan hankkeisiin julkisen tuen lisäksi kohdistettu yksityinen rahoitus,
on kuluvalla rahoituskaudella Pirkan Helmen LEADER-toiminnan kautta kanavoitunut eteläisen Pirkanmaan
asukaslähtöiseen kehittämiseen jo 4.233.255 euroa.
Koska Pirkan Helmen LEADER-rahoituskehyksen sidonta-aste on huomattavan korkea, hallitus käsittelee uusia
rahoitushakemuksia kuluvana vuonna enää kolme kertaa: kesä-, syys- ja joulukuussa. Lisäksi on päätetty, että
rahoitettavia hankkeita valittaessa painotetaan sellaisia toimenpiteitä joissa Kotiseudun helmet -strategian tavoitteet
ovat selvästi alitoteutuneet. Vuoden 2017 aikana ei myöskään Pirkan Helmen omin toimin markkinoida LEADERrahoitusta vaan toiminta keskittyy käynnissä olevien hankkeiden toteuttajien avustamiseen sekä Pirkan Helmen omien
hankkeiden toteutukseen.

Ilmaista viestintä- ja yhdistyslakikoulutusta tarjolla yhdistystoimijoille
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