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Tässä ajankohtaisia kuulumisia kyläasiamieheltä. Uutiskirjeen aiheita ovat mm. valtakunnallinen
Avoimet Kylät -päivä, uuden ohjelmakauden käynnistyminen, lähipalvelukilpailu, Terhokerhot ja
muut tapahtumat.
Kylät, ilmoittautukaa Avoimet Kylät -päivään 6.6.






Kesäkuun 6.päivä kylät kutsuvat kaikki liikkeelle ja tutustumaan elämään kylissä! Avoimet
Kylät -päivää on järjestetty eripuolilla Suomea nyt muutamaan kertaan ja se on saavuttanut
suuren suosion niin osallistujien kuin järjestäjien puolelta!
Tapahtumat sijaitsevat pienissä ja isoissa kylissä ja ohjelman ei tarvitse olla suurimuotoista
vaan mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämään. Lähes jokainen maakunta
on mukana järjestämässä tapahtumaa. Tarkempi ohjelma valmistuu huhti-toukokuussa
mutta nyt maakunnat etsivät halukkaita, jotka järjestäisivät ohjelmaa kylässään!
Ilmoittaudu siis Irmalle ja ei muuta kun suunnittelemaan mukavaa ohjelmaa!
Tähän mennessä mukaan ovat ilmoittautuneet Ylistaron Kainaston Kyläkarnevaali (mukana
myös Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi), Peräseinäjoen Sampolan kesätapahtuma ja
Luoma kylän laavutapahtuma Ilmajoelta.
Ilmoittautumiset Avoimet kylät -tapahtumien järjestämisestä pyydän 27.3. mennessä, jotta
ehdin ilmoittaa kaikki tapahtumat Etelä-Pohjanmaan touko-kesäkuun kulttuurikalenteriin,
joka ilmestyy Ilkassa toukokuun alussa.

Uusi ohjelmakausi käynnistyy





Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukien haku käynnistyy
Maaseutuviraston tietojen mukaan huhtikuun loppuun mennessä. Tukea on haettavissa
kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä yritystukiin Liiveristä ja ELY-keskuksesta.
Liiveri myöntää tukea muun muassa kylien kehittämishankkeisiin (tuki 90 %) ja
yleishyödyllisiin investointihankkeisiin (tuki 65 %) sekä yritystukiin.
ELY-keskuksen myöntämä tuki kylien yleishyödyllisiin investointihankkeisiin on 75 %. ELYkeskuksesta haettaviin investointitukiin tarvitaan erillinen kuntaraha.
Yleishyödyllisiä investointihankkeita voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen
asukkaille ja muille toimijoille. Tuettavia kohteita ovat esimerkiksi:
- yhteisten tilojen ja paikkojen rakentaminen, laajentaminen ja kunnostaminen
(kokoontumistilat, liikuntatilat, uimarannat, leikkipaikat)
- pienimuotoisten luontoreitistöjen rakentaminen, kunnostaminen
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kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
uusiutuvia energiaa ja vesihuoltoa koskevat investoinnit
rakennusperinnön säilyttäminen
kyläverkkohankkeet

Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä useampien tukien haku
muuttuu sähköiseksi. Tuet voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Lisätietoja:
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx#sthash.7vPkDmpL.dpuf
Lisätietoja liiveri.net/hankeinfo. Yritys- ja hanketukien neuvonta on Liiverissä jaettu
seuraavasti:
- 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

Kuntaliitto etsii uusia lähipalvelumalleja




Kilpailun teemana on lapsiperheiden sujuva arki, ja kuka tahansa voi osallistua siihen
omalla mallillaan. Vaikeassa taloustilanteessa ja niukkojen resurssien edelleen huvetessa
lähipalveluiden toteuttamiseen ja tuottamiseen kaivataan uusia tapoja. Lähipalvelut ovat
jokaiselle tärkeitä, ja siksi kuka tahansa voi osallistua kilpailuun omalla mallillaan.
Kilpailuun osallistuvan mallin takana tulee kuitenkin olla ryhmä, eli 2 tai useampia
henkilöitä. Lisätietoa kilpailusta ja osallistumislomake ovat osoitteessa
www.kunnat.net/lahipalvelukilpailu.

Terhokerhot kokoontuvat Jalasjärvellä ja Peräseinäjoella






Terhokerhot ovat sukupolvien kohtaamispaikkoja, joissa lapset ja eläkeläiset sekä muut
aikuiset viettävät kiireetöntä aikaa yhdessä. Terhokerhot ovat osa Koko Suomi leikkii hanketta, jonka tavoitteena on perustaa sukupolvien kohtaamispaikkoja jokaiseen Suomen
kuntaan. Kerhoja toteuttavat paikallisesti MLL ja SPR yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Toiminta on maksutonta. Valtakunnallisesti kerhoja on jo 160, Pohjanmaalla on 15
kerhoa. Lisätietoa: www.terhokerho.fi tai Pohjanmaan leikkilähetti Anna Granlund
anna.granlund@mll.fi puh. 044 591 9941
Jalasjärven Terhokerho kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin klo 15.30–17.30. Tulevat
kerhokerrat ja teemat: 8.3. Naisvoimistelijoiden liikuntatuokio Wilholassa, 19.4. Askartelua
ja leikkejä seurakuntatalolla, 17.5. SPR:n yllätysohjelmaa Wilholassa ja 14.6. kauden
yhteinen päätös Ratsukujan leikkikentällä. Tiedustelut mll.jalasjarvi@gmail.com
Terhokerho kokoontuu myös Peräseinäjoelta. Siellä mukaan pääsee aina kuun viimeisenä
keskiviikkona klo 17.30–19.00. Kerho kokoontuu Kulttuuritalo Pokissa kevään aikana
seuraavasti: 25.3. SPR ”laastarikerho” 29.4. 4H:n kierrätysaiheinen nukketeatteri ja 27.5.
Mukavaa puuhaa MLL:n johdolla. Tiedustelut mll.peraseinajoki@gmail.com
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Kaikenikäiset ovat tervetulleita Terhokerhoihin! Uusia kerhoja voidaan perustaa!

Seinäjoen asukaslautakunnalle saa antaa palautetta


Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kirjastoihin, sekä Apila -kirjastoon on viety
asukaslautakunnan palautelaatikkoja. Nyt voit lähettää kaupungille risuja ja ruusuja tai
muita terveisiä.

Poimintoja kylien tapahtumista





Keskikylä teatteri: Turvetta tarpeeseen -komedian esitykset 7.3.–12.4.
Huutokauppa Koskuen kylätalolla 15.3. klo 12 huutokauppakeisari Aki Palsamäen
meklaroimana.
Päivälliset Alavallissa 22.3. klo 11–14
Lisätietoja näistä tapahtumista: http://www.jalasjarvenkylat.fi/

Yhteistyöterveisin ja hyvää kevättä toivottaen,
Irma Kortesuo
kyläasiamies
Leader Liiveri
Könnintie 27 A, 60800 Ilmajoki
050 551 0797
irma.kortesuo@liiveri.net
www.liiveri.net
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