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Innostu kehittämisestä ja hae tukea!
Kaikki maaseudun yritys- ja hanketukien haut ovat avautuneet. Yhdistyksille on Leader Liiveristä
tarjolla mm. investointitukea (65 % tuki) ja kehittämistukea (90 % tuki). Yritykset puolestaan
voivat hakea mm. investointitukea (20 % tuki) ja perustamistukea (max. 35 000 €). Leader-tukien
haku on jatkuvaa. Leader Liiveri on käynnistämässä myös Tekemisen meininkiä 2016 -haun
pienille invertoinneille (800-10 000 €). Tuki on 75 %. Haku aukeaa syykuun lopulla, tarkemmat
tiedot päivittyvät Liiverin nettisivuille.
ELY-keskukselta haettavien yleishyödyllisten investointitukien (75 % tuki) seuraava haku päättyy
lokakuun lopussa. ELY-keskuksesta haettaviin investointitukiin tarvitaan erillinen kuntaraha.
Hae lisätietoa haettavista tuista Leader Liiverin uudistuneilta nettisivuilta www.liiveri.net
Sivuilla on myös ideoita ja tietoa paikallisesta kehittämisestä, muun muassa kylistä. Sivut ovat
vuorovaikutteiset ja ne on tehty toimimaan niin tietokoneilla kuin mobiililaitteillakin.

Tule tapaamaan liiveriläisiä!
Tietoa Leader Liiveristä ja eri rahoitusmahdollisuuksista saat Liiverin Avoimet ovet tapahtumassa Kulttuurikeskus Herralassa 12.9.2015 klo 11–16. Tutustu samalla
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja alkuperäisen asuun entisöidyn rakennuksen tiloihin.
Korjaushistoriaa esitellään klo 12. Olemme mukana myös viereiseen Rouvalaan avattavan MLL:n
Perhetalo Aurinkoisen avajaisissa.
Liiverin väkeä tapaat myös Kauhajoen Ruokamessuilla 4.-6.9. ja Lasten maatalousnäyttelyssä
Jalasjärven Keskikylässä19.9.

Kulttuuriympäristöpäivät esittelevät teollisuuden ja tekniikan perintöä
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään syyskuun toisena viikonloppuna vuoden 2015
teemalla Teollisuuden ja tekniikan perintö. Joukko alueemme teollisuuteen ja tekniikkaan
liittyviä museoita sekä muita kohteita osallistuu päivien viettoon järjestämällä silloin
monipuolista ohjelmaa.
Lauantaina 12.9. klo 11-16 Ilmajoella esitellään Puhelinmuseon kokoelmia ja Koskenkorva
Museon erikoisnäyttelyssä ovat esillä maankuulut Könnin kellomestarit. Kriikun alkuperäinen
vesimylly Ylistaron Kirkonkosken partaalla herää jälleen henkiin jauhamalla päivän aikana viljaa
myllärin johdolla. Lisäksi Jokipiin Pellava Jalasjärvellä avaa tehtaansa opastetuille kierroksille
klo 11, 12 ja 13 ja juhlistaa näin 95-vuotista historiaansa.

Lisäksi Ilmajoen työväentalolla järjestetään Avoimet ovet 12.–13.9. Kunnostetun työväentalon ja
sitä ympäröivän Paasivuorenaukion esittely la–su klo 12–15. Kahvitarjoilu.
Lisää tietoa näistä sekä myös muun maakunnan ja koko maan tapahtumista:
http://www.rakennusperinto.fi/tapahtumat/fi_FI/tapahtuma_koonti/

Meidän turvallinen kylä -koulutuspäivä 12.9.2015 Alajärvellä
Luoma-ahon nuorisoseurantalolla klo 9–16 järjestettävän koulutuksen sisältö rakentuu
paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen häiriötilanteisiin. Lisäksi
koulutuksessa pohditaan kylien yleistä hyvinvointia ja yhteistä vastuuta oman kylän hyvinvoinnin
edistämisessä. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3485

Varaudu! Omatoimisen varautumisen koulutuspäivä 24.9.2015 Seinäjoella
Hotelli Almassa klo 9–16 järjestettävän koulutuksen aiheita ovata mm. huoltovarmuus,
ruokaturva, kyberturvallisuus sekä kotitalouksien ja järjestöjen varautumistyö. Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeet: https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3478

Museoviraston avustukset
Museoviraston jakamat valtionavustukset on haettavissa 1.9.-30.10.2015. Jaettavana on mm.
seuraavia avustuksia: Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, Avustukset museoiden
innovatiivisiin hankkeisiin, Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja
tutkimiseen sekä Rakennusten entistämisavustukset. Lisätietoja:
http://www.nba.fi/fi/avustukset

Seurantalojen avustukset
Suomen Kotiseutuliitto julistaa haettavaksi vuoden 2016 seurantalojen korjausavustukset.
Avustus auttaa taloja omistavia yhdistyksiä säilyttämään ja kunnostamaan talojaan ja siten
parantamaan seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa sekä toimivuutta. EU-rahoitusta saaviin
hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta. Hakuaika päättyy 30.9.2015.
Lisätietoja: http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Kylille-hanke on käynnistynyt
Leader Liiverin Kylille-hanke tukee kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Toimintaaluettamme ovat Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki. Hanketta toteutetaan myös muissa EteläPohjanmaan Leader-ryhmissä. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää osallisuutta ja aktiivista
toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Ota
rohkeasti yhteyttä kaikissa kyläsi kehittämiseen liittyvissä asioissa!
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