KYLÄTERVEISIÄ 3 / 2015
8.5.2015
Tässä ajankohtaisia kuulumisia kyläasiamieheltä. Uutiskirjeen aiheita ovat mm. hanketukien
hakujen avautuminen, Avoimet Kylät -päivä ja poimintoja muista kylien tapahtumista sekä
Seinäjoen kyläyhdistyksille suunnattu aktivointihanke.

Hanke- ja yritystuet hakuun 11.5.
 Maaseudun yritys- ja hanketukien haku avautuu ensimmäistä kertaa sähköisenä. Suurin
osa hauista alkaa 11.5.2015, jolloin haettavaksi tulevat mm. maaseudun yritystuet ja osa
yleishyödyllisistä investointi- ja kehittämishankkeista.
 Viime hetken muutoksia yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin tuli
seuraavasti: talkootyön arvo on 15 euroa / tekijä sekä yksityisestä rahoituksesta jopa 100
% voi olla vastikkeetta tehtyä työtä.
 ELY-rahoitteisissa hankkeissa haut on jaksotettu: ensimmäinen päättyy elokuun lopussa ja
tämän vuoden viimeinen haku päättyy lokakuun lopussa. Leader-rahoitteisten (Liiveri)
hankkeiden haku on jatkuva.
 Liiveristä tuettavien hankkeiden ja yritystukien valintaa ohjaa Pysyy ja paranoo -strategia ja
hankkeiden valinnassa käytetään valintakriteerejä. ELY-Keskuksesta haettavien
yleishyödyllisten investointihankkeiden valintakriteerit löytyvät tästä.
 Hankkeita ja yritystukia haetaan ensisijaisesti sähköisen HYRRÄ-järjestelmän kautta. Ohje
Hyrrään
 Hankesuunnitteluun ja -hakuun saat ohjeita Liiverin Hankeinfosta
http://www.liiveri.net/hankeinfo Leader-toimiston väki neuvoo ja ohjaa haussa:
- Yritystuet: toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki p. 040 513 1824,
sinikka.koivumaki@liiveri.net
- Liiveristä haettavat yleishyödylliset investointi- ja kehittämishankkeet: suunnittelija
Telle Lemetyinen p. 040 579 0615, telle.lemetyinen@liiveri.net
- ELY-keskuksesta haettavat yleishyödylliset investointihankkeet: kyläasiamies Irma
Kortesuo p. 050 551 0797, irma.kortesuo@liiveri.net
Kun sinulla on hyvä idea, niin ota rohkeasti yhteyttä Liiveriin! Etsimme hyvälle idealle
oikean rahoituskanavan!
Avoimet Kylät -päivänä 6.6. järjestetään alueellamme kymmenen tapahtumaa
 Valtakunnallista Avoimet kylät -päivää vietetään 6.6.2015. Päivän tarkoituksena on tuoda
esille kyläelämää sekä kylien aktiivista toimintaa ja tarjontaa koko maan laajuisella
tempauksella.
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Seinäjoen kylät toteuttavat viisi tapahtumaa. Kainaston nuorisoseuralla järjestetään
Kyläkarnevaali ja Hanhikosken pesäpallokentällä Lasten maatalousnäyttely. Kihniänkylässä
ja Ämmälänkylässä vietetään kyläpäiviä. Kärjen koulun pihalla järjestetään
peräkonttikirppis ja perennanvaihtotori sekä vaatekeräys Idäntyön hyväksi.
Ilmajoelta ovat mukana Luoman kylän lähiluontotapahtuma ja Koskenkorvan kyläseuran
perhepäivä, Huissilla ja Munakassa voi tehdä löytöjä peräkonttikirppiksiltä.
Jalasjärven kylät tempaisevat järjestämällä Komiat kylät - opastetun linja-autokierroksen
kylille.
Kaikista tapahtumista saat lisätietoja Liiverin nettisivuilta
Valtakunnallisilta sivuilta www.avoimetkylat.fi löytyy kaikki kymmenen tapahtumaamme
Google Maps kartalta:

Aktivointihanke Seinäjoen kyläyhdistyksille
 Seinäjoen kaupungin asukaslautakunta järjestää vuosittain kylä- ja
kaupunginosayhdistyksille sekä asukkaiden vapaamuotoisille ryhmille suunnatun
aktivointihankkeen.
 Vuoden 2015 teema on "Yhdessä parempi ja viihtyisämpi kylä- ja kaupunkiympäristö".
Teeman tavoitteena on tukea asukkaiden yhdessä toteuttamia elinympäristön
parantamishankkeita. Hankkeiden tulee edistää yhteisöllisyyttä sekä ympäristön
viihtyvyyttä ja siisteyttä.
 Hakuaika on toukokuun loppuun saakka. Lisätietoja: www.seinajoki.fi/aktivointihanke
Poimintoja kylien tapahtumista
 Äitienpäivälounaita järjestetään mm. Kihniänkylän Sampolassa ja Koskuen kylätalolla. Lue
myös muista Jalasjärven kylien tapahtumista lisää: http://www.jalasjarvenkylat.fi/
 Nopankylässä Ilmajoella järjestetään 24.5. Pihakirppistapahtuma - kierrä kylä, bongaa
löytöjä! Tapahtuma Facebookissa: Pihakirppiksiä Nopankylässä.
 Ilmajoen Luomankylässä sijaitsevassa Perhekoti Toiskassa vietetään mukavaa iltapäivää
mm. hevoskärryttelyjen merkeissä 9.6. klo 16-20. Mukana menossa ovat kylän yhteiset
tutut taiteilijat Katri Tapolan ja Virpi Talvitien Toukka-busseineen. Bussissa on mm.
tarinatuokioita ja kirjalukupesä. Liiveri on mukana tapahtumassa!
Yhteistyöterveisin,
Irma Kortesuo
kyläasiamies
Leader Liiveri
050 5510797
irma.kortesuo@liiveri.net
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