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Leader yritystuet: Pienellä panoksella paljon
Budjettiriihen lähestyessä julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua yritystuista ja niiden tehottomuudesta. Intressitahosta riippumatta yhteistä tuntuu olevan halu
karsia tehottomia tukia ja säilyttää
tuotannon uudistamiseen kannustavia tukia. Hankaluutta on aiheuttanut lähinnä sen nimeäminen, mitä
nämä säilytettävät tuet täsmälleen
olisivat.
Ymmärrettävästi esillä ovat olleet
summiltaan suuret tuet, ja maaseudun 70 miljoonan yritystuet on mainittu lähinnä sivulauseessa – hyvä
niin. Tähän summaan kätkeytyvät
myös Leader-yritystuet, jotka ovat
suurelle yleisölle tuntemattomat.
Näillä pääosin uudistuksiin ja investointeihin käytetyillä tuilla tuetaan
maaseutualueiden
mikroyrityksiä,

joiden kannattavuus heijastuu suoKun otetaan huomioon yritystukiraan paikallisille alueille.
keskustelussa esillä ollut toive tuuudistavuudesta,
LeaderLeader-toimintatapa tarkoittaa maa- kien
seudun paikallista kehittämistä. Lea- yritystuet pärjäävät vertailussa hyder-ryhmä neuvoo ja opastaa jalos- vin. Leader-ryhmien kautta haetusta
tamaan ideat tuottavaksi toiminnak- tuesta 79% kohdennettiin yritystoisi. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja minnan käynnistämiseen. Yritystuilla
kuntien varoista sekä aina myös yk- on monipuolistettu liiketoimintaa,
parannettu kustannustehokkuutta
sityisestä panostuksesta.
ja mikä tärkeintä, luotu uusia palveJo pelkästään EU:n rahoitusosuus luita ja työpaikkoja. Tämä tarkoittaa
tekee tukien leikkaamisesta kannat- sitä, että tuet ovat onnistuneet tehtamatonta. Mikäli Suomi omaehtoi- tävässään monipuolistaa maaseusesti leikkaisi maaseuturahasto- dun elinkeinorakennetta.
ohjelmasta maksettavien yritystukien osuutta, vähentäisi se saman 30.8.2017
verran Suomeen palautuvan EUHeli Walls
rahoituksen määrää. Maaseudun
yritystukien leikkaaminen vähentäisi Leader-asiamies, Suomen Kylätoisiis suoraan EU:lle maksettujen ve- minta ry
rovarojen palautuvaa osuutta, eikä
siten tuottaisi säästöä.
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Suosittu kylätesti kertoo,
millainen kyläläinen olet
Tuoreen tutkimuksen mukaan
suomalainen
asuisi
mieluiten
maalla.
Maaseutu
tarjoaakin
monipuolisia mahdollisuuksia niin
asumisen
kuin
työnteon
näkökulmasta. Näitä vahvuuksia
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät
ovat nostaneet esille huhtikuussa
lanseeratun kylätestin avulla.

–

Saimme idean kylätestistä
luettuamme Ylen kyselyn, jonka
mukaan
suomalaisen
yleisin
haavekoti on maaseudulla. Tämän
tutkimuksen ideoimana lähdimme
“pilke
silmäkulmassa”
suunnittelemaan kylätestiä, sillä kaikkihan
me asumme jollakin kylällä, Kylillehankkeen vetäjä Tuija Takamäki
kertoo.
Ensin oli idea testistä, sitten loimme
hahmot ja niille ympäristön, jonka

jälkeen etsimme testin toteuttajan. TUTUSTU KYLÄHAHMOIHIN
Hahmot, kuvituskuvat ja teknisen TEE TESTI OSOITTEESSA:
toteutuksen on toteuttanut Suupohhttp://www.kylille.net
jan
Ammatti-instituutissa datanomiksi opiskellut Jenna Kohtala.
Peli oli ensimmäisen kerran käytössä
Pytinki tapahtumassa ja Farmarissa.

JA

-Testi valitsee pelaajalleen
kylähahmon
sekä kertoo
millainen
maaseutuympäristö
sopisi pelaajalle
parhaiten,
kertoo Takamäki.

Tavoitteena Unescon GEOPARK –status
Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan
rajoilla sijaitsevien Lauhanvuoren
ja
Kauhanevan-Pohjankankaan
kansallispuistojen sekä Haapakeitaan ja Hämeenkankaan alueita
kehitetään voimakkaasti. Alueelle
ollaan ensi vuonna hakemassa kansainvälistä UNESCON myöntämää
Geopark –statusta.

Lauhanvuori
Region
Geopark
-hankkeen
kehittämispäällikkönä
toimii Terttu Hermansson PohjoisSatakunnan
Kehittämiskeskus
Oy:stä. Kehittämishankkeen takana
ovat alueen kunnat , ELY-keskukset,
Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus.

-Lauhanvuoren-Hämeenkankaan
Geopark -alueen matkailuinfran investointihankkeet Isojoella, Karijoella ja Kauhajoella käynnistyivät reilu
vuosi sitten 65-prosenttisella Leader
tuella, kertoo kehittämispäällikkö
Hanna-Leena Pihlajaniemi. Hänen
mukaansa hankkeen toimenpidelistalla ovat mm. Lauhanvuorella palaneen kämpän tilalle rakennettava
parilaavu, Spitaalijärven vanhan keittokatoksen uusiminen, näkötornien
rakentaminen ja mm. ulkoilureitistöjen merkitseminen. Satakunnan puolella investointeja rahoittaa paikallinen Leader Pohjois-Satakunta.

Alueen Geopark-pääteemaksi on
valikoitunut suo. -Ruoalla on tärkeä
rooli hakuprosessissa. Tuotteista
voimme nostaa esim. Honkajoen Panimon karpalolimsan ja suosta valmistetut tuotteet, sanoo Hermansson.

KATSO LISÄÄ: Lauhanvuoriregion.fi
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Säpinää kylille ja yhdistyksille!
hässä hakuajan päättymisen jälkeen. Hallitus hyväksyi 27.6.2017 kokouksessaan 25 toimenpidettä. Toimenpiteistä hylättiin seitsemän hanketta,
koska ne eivät saaneet
riittävää pistemäärää yhteisöinvestointi- ja teemahankkeiden valintakriteereistä eivätkä toteuttaneet
riittävän hyvin toimenpiSÄPINÄ-teemahankkeen haku
teille
asetettua
teemaa. Lisäksi
päättyi 9.6.2017. Teemahankkeelkaksi toimenpiteen hakijaa pela voidaan toteuttaa toimenpiteiruutti hakemuksensa.
tä, joiden kustannusarviot ovat
1 000 - 10 000 € ja tukiprosentti Rahoituksen saajia olivat:
on 65 %.
Säpinä-teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää energiaa, turvallisuutta ja vapaa-aikaa parantavia pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja
laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä.
Investointien tulee kohdistua
yleishyödylliseen toimintaan.
Teemahanke helpottaa yhdistysten pienehköjen hankkeiden toteuttamista ja myös uusien hakijoiden astumista hankemaailmaan. Leader Suupohja toimii
hankkeen hallinnoijana, koordinoijana ja hoitaa suurimman osan
hankebyrokratiasta.
Nyt käynnistynyt hanke on yhdistyksen seitsemäs koordinointi/
teemahanke.
- Teemahankkeen teema ja sisältö valittiin asiakkailta tulleiden
kyselyjen, palautteen ja tarpeiden perusteella, kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
kertoo.

uusiminen.
Norin Metsästysseura ry, Aurinkopaneeli metsästysmajalle.
Perälän Nuorisoseura ry, Ilmavesilämpöpumppu nuorisoseurantalolle.
Informaatiotekniikan Museoyhdistys ry, Ilmalämpöpumppu, turvavalojärjestelmä ja poistumisteiden opasteet, valvontajärjestelmän kameratallenninlaite + kuitumuuntimet.
Kokon Kyläseura ry, Kylätalon sähköistyksen uusiminen: johdot, sähkökaapit ja valaisimet.
Kärjenkosken Kyläseura ry, Äänentoisto/aktiivikaiuttimet, taulu-tv ja
terassikalusteet
Kurikan ratsastajat ry, Estekalusto
ja varastohyllyt.

Jurvan Niemenkylä kyläyhdistys
ry, Maauimalan allasveden klooraus- Luovan Nuorisoseura ry, Sähkökaapelin ja sähkökaapin uusiminen, turjärjestelmälaite.
vakamerat ja kannettava tietokone.
JO-PA-KI ry, Karaokelaitteet, televiIsojoen Vesijärven kyläseura ry,
sio ja kopiokone.
Saunan ja pukuhuoneen/puuliiterin
Teuvan Hevosjalostusyhdistys ry,
ulkopinnan kunnostus ja ilmalämpöRaviradan ja katoksen kunnostus,
pumppu.
valjastuspaikkojen ja puuceen rakentaminen sekä puuston raivaus radan Kauhajoen Metsästysseura ry,
Elektroniset taululaitteet ja kiekon
varrelta.
heitin/äänitoimiset lähettimet.
Teuvan Rivakka ry/ Kirkonkylän
kyläosasto, Frisbeegolfrata, valvon- Kauhajoen Metsästysseura ry/ Kirkonkylän kyläosasto, Ilmalämpötakamera ja defibrillaattori eli sypumppu erämajalle.
däniskuri.
Nummikoti yhdistys ry, Aggregaatti.
Kauhajoen Moottorikerho ry, Katsomorakenteiden puuosien sekä
tuomaritornien ja kioskirakennusten
kunnostaminen ja turvakamera
oheislaitteineen.
Myrkyn yksityisratsastajat ry, Maneesin valaistuksen ja äänentoiston
uusiminen, ratsastusulkokentän valaistuksen lisääminen, maneesin ns.
potkulautojen maalaaminen.

Isojoki-Seura ry, Hälytyslaitteisto,
TV, uudet portaat museorakennukseen ja leikkimökin kunnostus.
Perinneyhdistys Kuurna ry, Omenamehun puristuslaitteisto, videovalvontajärjestelmä ja tietokone,
ilmalämpöpumppu.
Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys ry,
Karaokelaitteet, mikrofonit, levyt ja
kannettava tietokone.
Suupohjan pelastuskoirien tuki ry,
Tutkapannat, lisenssit ja Anroidtabletti.

Norin Nuorisoseura ry, Ampumasimulaattori, moottorivalkokangas, projektori ja kannettava tietoko- Varpahaiskylän Kyläseura ry, Hiekoituskärry.
ne.

- Hankkeen toimenpiteet on hyväksytty yhdistyksemme hallituksessa ja tällä hetkellä odottelempui yhteensä 35 kpl. Määräaikaan Myrkynkylän Nuorisoseura Valon- me vielä ELY-keskuksen päätöstä
mennessä vastaanotettiin 34 in- soihtu ry, Ilmalämpöpumput saliin 2 hankkeelle, kertoo taloussuunvestointitoimenpiteen suunnitel- kpl, saliin ja kahvioon led-valaistus,
nittelija Jaana Peltoniemi.
maa. Yksi hakemus saapui myö- lämminvesivaraaja, eteisen ikkunan
Kainaston Nuorisoseura ry, Salin ja
ravintolan lattioiden hionta ja lakToimenpiteiden hakemuksia saa- kaus.
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Kiertävä kahvila – tietoa, taitoa ja yhdessäoloa!
Olemme järjestäneet
100vuotiaan Suomen kunniaksi Kiertävä kahvila tapahtumasarjaa
Suupohjan ja Kurikan alueella.

nen maaseutu sekä Etelä- Luopajärvelle, Kainastolle, PäntäPohjanmaan Nuorisoseuran Koti- neelle ja Luovankylälle. Seuraa
seutu Kotoisaksi- ja Kulttuuribuu- ilmoitteluamme ja tule mukaan!
mi-hankkeet.

Kiertävän kahvilan tavoitteena
on tuoda tietoa palveluista kylille
ja tuoda kyläläiset yhteen mukavan
yhdessäolon
merkeissä.

Kiertäviä Kahviloita on
toteutettu tämän kevään ja alkusyksyn aikana jo kuusi kertaa ja vielä viisi tapahtumaa on
Vuoden aikana järjestämme 11 tulossa syksyn aikana.
tapahtumaa 5 kunnan alueella.
Iltojen ohjelmassa mm. lyhyitä Jo pidetyt Kiertävät
tietoiskuja palveluistamme ja kahvilat:
hankkeidemme toiminnasta sekä
värikkäitä taide-, teatteri- ja mu16.3 Vanhakylä, Isojoki
siikkiohjelmanumeroita.
Jokai28.3 Pappilankangas,
sessa illassa on mukana myös
Teuva
pieni kansainvälinen osio maa11.5 Keskikylä, Jalasjärhanmuuttajan puheenvuoron tai
vi
kuvaesityksen kautta sekä tarjoi24.5 Metsäkylä, Jurva
lun muodossa.
10.6 Perälä, Teuva
26.8 Jyllinkoski, KurikTapahtumia organisoivat Leader ka
Suupohjan Kylille - ja SEK:n Kulttuurikylpy –hankkeet ja vaihteleTulevia tapahtumia on
vasti mukana ovat myös Digitaalisuunniteltu Myrkkyyn,

Onnellisia ihmisiä kylillä
Kylille -hankkeessa on kesän ajan
työskennellyt Tuijan apuna hanketyöntekijä Jemina Ala-Harja.
Jemina organisoi erilaista toimintaa ja tekemistä harvemmin saavutetuille kohderyhmille. Tavoitteena oli, hankkeen teeman mukaisesti, lisätä onnellisuutta yhteisöllisyydellä ja yhdessä tekemisellä. Näitä kohderyhmiä olivat pääasiassa palvelutaloissa
olevat seniorit sekä kotona olevat vanhemmat ja pienet lapset.
Senioreille järjestettiin sirkuspajoja yhdessä ja erikseen erilaisten
lapsiryhmien kanssa. Mukaan lähti suupohjasta seitsemän eri palvelukotia. Värikylvyt saavuttivat
myös suosion ja niitä pidettiin
myös seitsemässä eri paikassa
kolme pajaa per paikka. Yhteensä
kaikki pajat tavoittivat noin 800

henkilöä. Iäkkäin sirkuspajoihin
osallistuKokkailua luonnon
antimista luonnon helmassa
nut vaari oli yli 100 vuotias, hän opetteli
yhdessä muiden kanssa jonglöörauksen saloja. Sirkus toi paljon
Nykyinen Kylille-hanke päättyy
muistoja mieleen lapsuudesta.
loppuvuodesta, mutta syksyyn on
Värikylvyissä värien luominen, suunniteltu vielä mm. luontokokeminen ja vuorovaikutus sekä muskareita, videokuvauskurssi,
läsnäolo vanhempien kanssa oli frisbeegolfpäivä ja fatbike käsin kosketeltavissa. Lapsia oli tapahtuma,
energianeuvontataiteilemassa 5 kk ikäisestä 10 - iltoja ja -koulutusta yhdistyksille
ja kotitalouksille sekä rahoitusvuotiaaseen.
neuvontaa tähän liittyen. Myös
Kesän aikana järjestettiin myös naistenilta hyvinvointi- ja lähiruoluontokuvauskurssi Nummijärvel- kateemalla sekä seniorien palvelä Kammikylässä. Heinäkuun alus- lupäivä ovat suunnitteilla.
sa järjestimme frisbeegolf Ota näissä asioissa yhteyttä Tuiperhepäivän yhteistyössä Suu- jaan!
pohjan frisbeegolf urheilijoiden
kanssa.
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Hankecase: Mitä kuuluu Myrkyn Yksityisratsastajille?
Myrkyn Yksityisratsastajat ry on
Etelä-Pohjanmaalla, Karijoen kunnassa toimiva, jatkuvasti kasvava
ratsastusseura. Seuralla on oma
maneesi, jonka avajaisia vietettiin
vuonna 2003. Maneesi on rakennettu alusta asti lähes kokonaan
itse talkootyöllä ja vain muutama
erikoistyö on teetetty rakennusliikkeellä. Mukana talkoissa oli
useita kyläläisiä, joilla ei ollut mitään varsinaista yhteyttä ratsastamiseen.

Maneesissa on sen valmistu- Alla olevan QR-koodin takaa
misesta lähtien järjestetty val- löytyy esittely ratsastusseuran
mennuksia ja kilpailuja sekä rat- nykypäivän toiminnasta.
sastettu tietysti itsenäisesti ja
ratsastustunneilla.
Suupohjan
alueella ratsastajien määrä on
noussut aivan huimasti viime
vuosina ja kehitys näkyy myös
Myrkyssä seuran jäsenmäärän ja
uusien hevosenomistajien määrän kasvuna.

Etelä-Pohjanmaan
TE-keskus
(nykyinen ELY-keskus) rahoitti
maneesin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli
122 104 € ja rahoituksesta 30 %
tuli TE-keskuksen kautta, 30 %
Karijoen kunnalta ja 40 % seuran
omaa rahaa.
Maneesi on kooltaan 22m x 63 m
ja sen toisella pitkällä sivulla on
katsomo.
rohkaistua hakemaan ideoita,
kokemuksia ja oppeja toisilta,
tässä tapauksessa muualta Eumaan se on palkannut minut roopasta.
kansainvälisyyskoordinaattoriksi
17.8.2017
alkaen.
Kan- Kansainvälistyminen on mahdolsainvälisyyspestin lisäksi hoidan lista Leader-rahoituksen avulla.
Mikäli sinulla on mielessäsi kanmyös yhdistyksen tiedotusta.
sainvälisyyteen liittyvä idea tai
Leader Suupohjan toiminnassa kehittämiskohde, ota yhteyttä!
kansainvälisyys on tärkeää. Kansainvälinen yhteistyö on kirjattu
Suupohjan paikalliseen kehittämisstrategiaan vuosille 20142020 − ja sitä haluamme vahvisKv-koordinaattori
taa.
Mirka Mäki-Kala
Teemana kansainvälisyys ulottuu kouluista harrasteseurojen
P. 0400 474 880
kautta järjestöihin ja yrityksiin.
mirka.makikala
Kansainvälistyminen on mahdollista kaikille!
@leadersuupohja.fi
Meille kotiseutu on voimavara ja
sen kehittäjinä tiedämme parhaiten, mitä se tässä hetkessä ja
tulevaisuudessa tarvitsee. Silti
joskus nähdäkseen lähemmäs on
hyvä matkustaa kauemmas –

Kansainvälisyyttä kaikille

Ciao! Hey! Siema! Tere!
Leader Suupohjan tiedotteen
lukijat.
Leader Suupohja haluaa vauhdittaa kansainvälisiä tuulia Suupohjassa. Tätä tehtävää hoita-
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Missä mennään hankerintamalla?
Leader Suupohjan hallitus on hyväksynyt rahoitettavaksi tämän
ohjelmakauden aikana jo 93 hanketta, joista suoria yritystukia on
47 kpl. Rahoitetuissa hanketuissa
on mukana myös yhdistyksen kaksi omaa teemahanketta, joiden
kautta rahoitetaan 43 pienempää
investointihanketta. Julkista rahoitusta on hankkeisiin myönnetty tähän mennessä noin 4 M€,
joka on koko ohjelmakauden
2014-2020
rahoituskehyksestä
noin 50 %.

Luotto huollot Oy

Joupin majan talousrakennus ja
keittiö

E. Latvala Oy

SeAMK Oy:

KotipasSari

Maito-Kurikka

Dymont Installation Oy

Kauhajoen 4Hyhdistys ry:

JM-Valu Oy

Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy Työelämän tähti
TahtoDesign Oy
Teuvan kunta:
Meidän Teuva yhdessä
PSL-Hietaranta Oy
Raittiusyhdistys Kipinä XXII ry:
Kipinää kylälle

Neviso Oy
Valkoinen Puu Oy

Jurvan koulukunta – Jurva School
ry: REDO Jurva Residence
Workshop - esiselvityshanke

Hanketuet:

Myönteisen
päätöksen
ELY- Teuvan Rivakka ry:
keskuksesta on saanut 56 hanket- Pappilankankaalle liikunnasta iloa Teuvan Luovankylän MKT ry:
Kylätuvan ympäristö
ta.
Jyryn Kyläyhdistys ry:
SEK: Elinvoimainen Suupohja
Yritystuet:
Grillikota
HiljaHelena Ky
Etelä-Pohjanmaan NS ry:
Erikoismaalaus N. Myllymäki
Kulttuuribuumi
Lakeus Design Oy
Nummiska Tiimi ry:
Sirpa Hasunen
Nummiska 2015
Koneistamo Kivelä Ky
SeAMK Oy:
Rintaluoma Oy
Alihankintayritysten
toimintaMad Devil
edellytysten parantaminen
Hakola Huonekalu Oy

SEK: Kulttuurikylpy

Leo-Matti Ojala Oy

SEK: Digitaalinen maaseutu

Artemis-Steel Ky

Kauhajoen Ampujat ry:

Fysioterapia Forte Oy

Elektronisten ampumaratalaitteiden hankinta ja ratojen muutostyöt

KO-HO Industrial Design Oy
Tähtifysio Sari Varala Oy
P. Rotola-Pukkila Oy
Meteora Oy
KH-Katsastus Oy
Ranitek Oy

Kurikan Metsästysseura ry:
Projekti Pirttimaa
Kurikan kaupunki:
Elämyksellinen Botniaring

Kauhajoen Palvaamo Oy

Isojoen-Karijoen 4Hyhdistys ry:

Ab Horseman Finlandia Oy

Pruukatahan olla följys

PuuIdea Oy

Komsin Kyläseura ry:

Suupohjan Perunalaakso Oy

Komsi saunoo

Jukka Leppäniemi Oy

Jurvan Kirkonkylän Hirviseura ry:

Ikari Steel Oy

Suupohjan Perunalaakso oy

Kauhajoen Ampujien ampumarata

Sivu 7

TIEDOTE 1/2017

Yhdistyksen hallitus 2017-2018
Hallituksen puheenjohtaja
Voitto Parkkonen, Kurikka

Yksityishenkilöt
Johanna Myllykangas, Karijoki
Seija Muotio, Teuva
Teppo Tiittanen, Kurikka
Seppo Saari, Isojoki
Riitta Uusi-Kokko, Kauhajoki

Varapuheenjohtaja
Aki Ollikkala, Teuva
Kuntien edustajat
Jari Pitkäranta, Isojoki
Voitto Parkkonen, Kurikka
Jouko Rintala, Teuva
Petri Ahola, Karijoki
Antti Ala-Kokko, Kauhajoki
Yhteisöjen edustajat
Tomas Ruotsalainen, Isojoen Yrittäjät ry, Isojoki
Mari Seppänen, Kurikan Yrittäjät ry, Kurikka
Pentti Rankaviita, Karijoen Yrittäjät ry, Karijoki
Aki Ollikkala, Teuvan Yrittäjät ry/Teuva
Veli-Pekka Haapala, Suupohjan Nuorkauppakamari ry, Kauhajoki

Hallituksen jäsenet Teuvalla 31.8.2017

Hallituksen kokouspäivämäärät loppuvuodelle 2017 ovat 5.10, 2.11 ja 14.12.

JÄSENENÄ SAAT MUUN MUASSA
 Jäsentiedotteen kaksi kertaa vuodessa
 Ensimmäisenä tietoa ajankohtaisista asioista
 Osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin ja jäsenmat-

koille
 Hakea VIRE-rahaa

Käyntiosoitteemme:
Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki
Keskuspuistikko 14, 63100 Kurikka
JÄSENMAKSUT

Voit täyttää jäsenlomakkeen nettisivuillamme
osoitteessa: www.leadersuupohja.fi
tai tulla käymään toimistollamme Kauhajoella tai
Kurikassa.

Yksityiset
10 e / vuosi
Yhdistykset/yhteisöt
35 e / vuosi
Yritykset
35 e / vuosi
Kannatusjäsen (yksityinen) 85 e / vuosi
Kannatusjäsen (yhteisö) 255 e / vuosi

Leader Suupohja PL 45, 61801 Kauhajoki,
etunimi.sukunimi@leadersuupohja.fi
Paavo Mattila
Toiminnanjohtaja
Puh. 0400 423 401

Hanna-Leena Pihlajaniemi
Kehittämispäällikkö
Puh. 040 536 8404

Jemina Ala-Harja
Hanketyöntekijä
Puh. 020 7470 205

Mirka Mäki-Kala
KV-koordinaattori, tiedottaja
Puh. 0400 474 880
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Jaana Peltoniemi
Taloussuunnittelija
Puh. 040 865 5199

Tuija Takamäki
Kehittämissuunnittelija
Puh. 040 705 5801

