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Infokiertue Suupohjan kunnissa

Kylille-hanke ja Leader Suupohja järjestävät loka-marraskuussa hankerahoituksen infokiertueen kaikissa
toimialueen kunnissa. Kiertueen tavoitteena on kertoa hankerahoituksesta, VIRE-rahasta ja innostaa
yhdessä tekemiseen.
Jokainen ilta alkaa kello 18 kahvitarjoilulla ja infon ja keskustelun lisäksi osallistujat pääsevät
seuraamaan humoristista ”kyläaktivistien” Vienon ja Kainon hankehakemuksen kiemuroista kertovaa
pienoisnäytelmää.
Tilaisuudet ovat ilmaisia ja avoimia kaikille, joten nyt on hyvä syy lähteä kylille!
Lisäksi yrittäjille on rahoitusinfokiertue aamukahvien merkeissä.
Leader-rahoitusinfot YHDISTYKSILLE, klo 18:
Kurikka ti 20.10. Luovan nuorisoseura, Seuratie 3, Luopa
Karijoki ke 21.10. Karijoen nuorisoseura, Kristiinantie 8
Kauhajoki ti 3.11. Nuorisotalo Räimiskä, yläkerta, Urheilutie 4
Isojoki ke 4.11. Honkaniemen lomatila, Honkaniementie 99
Teuva ke 11.11. Teuva, Teuvan nuorisoseura, Porvarintie 28
Aamukahvit YRITTÄJILLE, klo 8.00:
KARIJOKI ma 26.10, Mökkikylä Vanha Mylly
ISOJOKI pe 30.10, Cafè Meteora
TEUVA ti 3.11, Teak Oy
KAUHAJOKI to 5.11, Logistia
KURIKKA to 12.11, Yrityspalvelupiste Formu
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Leader Suupohja tukee yhdistysten pieniä investointeja

Uutta teemahanketta (ent. koordinointihanke) ollaan parasta aikaa suunnittelemassa. Uusi
teemahanke on tarkoitettu Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki,
Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille. Tuettavan
kohteen tulee sijaita Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella. Hankemuoto on
yleishyödyllinen investointihanke.
Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää harrastustoimintaan ja liikuntaan liittyviä
yhteisessä käytössä olevia investointeja, kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten
liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista ja korjaamista. Investointien tulee kohdistua
yleishyödylliseen toimintaan. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot
ovat 1 000 - 15 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan
ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan
uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, joita ei voida toteuttaa itsenäisinä investointihankkeina. Tästä
tulossa lisätietoa myöhemmin!
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Suupohjan kehittämisideakilpailu käynnissä!

Kehittämisideakilpailu haastaa alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt. TOTEUTTAMISKELPOISET IDEAT
VIEDÄÄN MAALIIN SAAKKA.
Tavoitteena on nostaa Suupohjan alue vahvemmin myönteiselle kehitysuralle.
Mitä haetaan? Suupohjan kehittämisidea –kisassa on viisi kuntakohtaista sarjaa ja lisäksi seudullinen
Suupohja-sarja. Kehitysidean toteuttamisella haetaan myönteistä vaikutusta yhteen tai useampaan
kilpailualueen kuntaan.
Idea voi olla pieni parannus olemassa oleviin asioihin tai suuren mittakaavan uusi avaus. Erityisesti
toteuttamiskelpoisuus, vaikuttavuus ja uutuusarvo ovat tuomariston tarkastelussa.
Tuomaristossa ovat mukana Olli Forstèn SEK:stä ja hallituksen puheenjohtaja Petri Piipari Leader
Suupohjasta sekä lisäksi alueen viiden kunnan nimeämät kaksi edustajaa jokaisesta kunnasta.
Parhaiden ideoiden keksijät palkitaan lahjakortein.
Suupohjan kehittämisidea –kisan kilpailuaika on 7.10-8.11.2015. Lisätietoa
http://www.leadersuupohja.fi/uutiset?expand=1#46
OSALLISTUMINEN OSOITTEESSA:
www.suupohja.fi/suupohja
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REKO Suupohja lähi- ja luomurenkaassa yli 500 jäsentä

REKO on lyhenne sanoista rejäl konsumtion eli reilua kuluttamista. Renkaassa voit ilman välikäsiä ostaa
lähi- ja luomutuotteita, leivonnaisia ja käsitöitä SUORAAN tuottajalta, tai tarjota ryhmän ideologiaan
sopivia omia tuotteitasi myyntiin. REKO -malli on helppo ja hyväksi havaittu tapa ylläpitää ruokarenkaan
toimintaa: reilua, yhteisöllistä ja mukavaa - puhdasta kotimaista ruokaa läheltä! Rengas toimii Facebook
-ryhmän avulla siten, että tuottajat avaavat ryhmässä tilauksen, kuluttajat tilaavat tuotteita ja
osapuolet kohtaavat toisensa säännöllisesti ennalta sovittuna aikana jakelupaikalla. Jakelupaikkana
toimii aivan Kauhajoen keskustassa City Pub T25 piha-alue. Jakelut ovat kaksi kertaa kuussa,
vuorotellen parillisten viikkojen tiistaisin ja torstaisin. Ryhmään ovat erittäin tervetulleita jäsenet myös
naapuri- ja lähikunnista!
Tilausalustana ja tiedotuskanavana toimimisen lisäksi ryhmän Fb -sivu mahdollistaa avoimen
keskustelun jäsenistön välillä. Tuottajat ja kuluttajat voivat helposti välittää viestejä toisilleen, ryhmässä
voi jakaa ideoita, antaa kehitysehdotuksia, jakaa reseptejä, kysellä ja kertoa kokemuksistaan.
Tuottajat saavat erittäin mieluusti julkaista ryhmässä kuvia ja tietoa tuotteistaan!
Jos haluat liittyä mukaan kuluttajana: 1) klikkaa liittymispyyntö ryhmään, 2) saat yksityisviestinä yp:ltä
säännöt ja toimintaohjeet, 3) ne luettuasi vastaa "säännöt luettu", 4) ylläpito hyväksyy sinut ryhmään.
Jos haluat liittyä mukaan tuottajana, ota yhteyttä rekosuupohja@gmail.com, ja kerro tuotteistasi,
tilastasi ja tuotantotavoistasi. Halutessasi voit lisäksi kertoa, millaisia toiveita ja odotuksia sinulla olisi
ruokapiirin toiminnan suhteen.
Ylläpito hyväksyy kaikki tuottajat ennen ryhmään lisäämistä, joten liittymistapa selviää
sähköpostiviestittelyn kautta!

REKO Suupohja -ryhmän perustajana ja ylläpitäjänä toimii Hanna Kohtala-Mäkinen, johon voi ottaa
yhteyttä yksityisviestillä tai ruokapiirin toimintaa varten luotuun sähköpostiin, osoitteeseen
rekosuupohja@gmail.com
Lähiruokarenkaan sivu löytyy täältä: https://www.facebook.com/groups/587325694736366/?fref=ts.
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Energiatehokas maaseutu -seminaari

Seminaari järjestetään 5.11.2015 klo 10.00–15.30 Sedu Aikuiskoulutuksen auditoriossa, osoite
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki.
Maksuttomassa seminaarissa käsitellään aurinkoenergiaa ja muita uusia energiaratkaisuja. Lisäksi
puhutaan korjausrakentamisesta ja rahoituksesta. Seminaari on Sedu Aikuiskoulutuksen
Energiatehokas korjausrakentaminen 2 -hankkeen järjestämä.
Lisätietoja tästä ja muista koulutuksista:
http://www.seduaikuiskoulutus.fi/fi/Esittely/Projektit/Energiatehokas-korjausrakentaminen-2

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!
Tuija Takamäki
________________________
Tuija Takamäki
Leader Suupohja (Suupohjan Kehittämisyhdistys ry)
PL 45 (Teknologiapuisto 1), 61801 Kauhajoki
gsm +358 40 705 5801
tuija.takamaki@leadersuupohja.fi
www.leadersuupohja.fi
www.facebook.com/suupohjankehittamisyhdistys
twitter.com/sky_ry

