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VISIO 2020
Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen, osaava,
tuotantoaan ja toimintojaan uudistava alue.
Alueen elinkeinotoiminta ja yrittäjyys ovat
aktiivisia, yhteisöt elinvoimaisia, asuinympäristö viihtyisä ja alue vetovoimainen.
Yhteistyössä:
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Mitä saatu aikaan
2007-2013?
121 hanketta, joista
23 yrityshanketta ja
81 yhteisöjen hanketta.
Rahaa 3,9 miljoonaa euroa, josta
68 % julkista tukea.
Hankkeet

TOIMINTAA

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita
kehittämään omaa asuinympäristöään.
Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa
osallistua.

NEUVONTAA

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden
kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

RAHOITUSTA

Paikalliset päättävät alueensa
yhteisöjen ja yritysten ideoiden
rahoittamisesta.
Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion
ja kuntien rahoituksesta.

LEADER PYHÄJÄRVISEUTU RY
www.pyhajarviseutu.fi

www.facebook.com/leaderpyhajarviseutu
Yritystalo Kauttuan keskus
Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua
Toiminnanjohtaja Marja Kares-Oksman,
puh. 044 534 2990
marja.kares-oksman@pyhajarviseutu.fi
Projektikoordinaattori Elina Haavisto
puh. 044 534 2992
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hankkeiden määrä

121

yrityshankkeet

23

koordinointihankkeet

27

yleishyödylliset kehittämishakkeet

39

yleishyödylliset investointihankeet

32

hankkeista kansainvälisiä
hankkeista alueiden välisiä

5
16

Työpaikat/työllistyneet
hankkeiden aikana työllistyneet

36

uudet työpaikat

18

uudistetut/säilytetyt työpaikat

25

Tuotteet tai palvelut
uudet palvelut

74

säilytetyt palvelut

82

uudet tuotteet/tekniikat

15

uudet koneet/laitteet

25

uudet kyläsuunnitelmat

7

päivitetyt kyläsuunnitelmat

3

uudet vesihuoltosuunnitelmat

110

uudet liikuntareitit

4

kunnostetut lähiliikuntapaikat

6

uudet lähiliikuntapaikat

6

uudet rakennukset

19

kunnostetut rakennukset

34

toteutettavuusselvitykset

3

Talkootunnit
Talkoisiin osallistuneet (eri henkilöt)

25450
656

Elinkeinojen kehittäminen ja
yrittäjyyden edistäminen

Matkailun ja kansainvälisyyden
edistäminen

Leader Pyhäjärviseudun rooli yritysten ja yhteisöjen
neuvomisessa ja opastuksessa on tärkeä. Moni yritys on ollut tyytyväinen henkilökohtaiseen, läheltä
saatavaan opastukseen jo yrityksen perustamisvaiheessa sekä ennen kaikkea hankkeen toteuttamisessa. Vastaavaa henkilökohtaista palvelua eivät muut
rahoittajat pysty tarjoamaan. Ilman opastusta ja
määräajoista muistuttamista moni maksuhakemus
jäisi saapumatta määräajassa ja yrittäjän rahat jäisivät saamatta.

Leader Pyhäjärviseutu auttaa matkailutoimijoita
tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Vastaamme
Pyhäjärviseudun alueen yhteismarkkinoinnista. Laadimme esitteitä ja markkinoimme seutua eri tapahtumissa kotimaassa ja ulkomailla.

Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yrityksiä hankkeiden
toteuttamiseen esim. elinkeinotoimen ja ProAgrian
kanssa yhteistyössä järjestettävillä infotilaisuuksilla
ja yhteisillä esiintymisillä eri tilaisuuksissa. Yritysasiakkaat ovat yhteisiä silloin, kun yrityksellä on mahdollisuus Leader-rahoitukseen.

Yhdistystoiminnan tukeminen
Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yhdistyksiä toimimaan
alueen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leader aktivoi ja
neuvoo sekä auttaa rahoituksen hakemisessa.
Kyläsuunnittelun keskeiseksi osaksi on noussut
kylien ja kuntien välisen vuoropuhelun lisääminen,
lähidemokratia. Lähiaikojen tavoitteena on perustaa
Pyhäjärviseudulle kuntakohtaiset kylien ja kuntien
yhteistyöelimet.

Kansainvälisyyden edistäminen on niin ikään luonteva osa Leaderin roolia, koska Leader-verkosto
on kansainvälinen ja yhteistyötä tehdään monen
maan kanssa. Matkailun kehittäminen ja kansainvälisyyden edistäminen sopivat hyvin yhteen. Leader
Pyhäjärviseudun kautta alueella on vieraillut monia
ulkomaalaisia ryhmiä; mm. arkkitehtejä, kalastajia ja
aluekehittäjiä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistäminen
Leader Pyhäjärviseutu pitää lasten ja nuorten hyvinvointia tärkeänä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
lisäämiseksi on rahoitettu paljon lähiliikuntapaikkoja
ja leikkikenttiä sekä tuettu lasten ja nuorten kerhotoimintaa. Nuoriin kohdistuvat teemahaut tulevat
olemaan tärkeä osa toimintaa myös jatkossa.
Vuoden 2014 alussa tehtiin tärkeä päätös NuorisoLeaderin perustamisesta. Nuoriso-Leaderin rahoituksella voidaan tukea nuorten itsensä hakemia pieniä
hankkeita ilman EU-byrokratiaa. Lisäksi pyritään
aktivoimaan EU:n Nuorten Eurooppa -ohjelman
hankkeita.

Miten haen rahoitusta?
Haku aukeaa vuoden 2015 alkupuolella.
Hakemuksen eteneminen:
1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille.
4. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
5. Leader Pyhäjärviseudun hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa lausunnon Satakunnan ELY-keskukselle.
6. Satakunnan ELY-keskus tekee päätöksen
7. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-toimistoon ennen
maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän.
8. Maksupäätös
9. Rahat hakijan tilille.

Aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinotoiminta
Visio 2020:
Pyhäjärviseudun elinkeinorakenne on monipuolinen ja alueella on lukuisia alansa
kärkiyrityksiä, joilla on merkittävää vientiä. Suurteollisuusyritysten ja mikroyritysten yhteistyöverkosto houkuttelee alueelle lisää yrityksiä ja työvoimaa. Alihankintayritykset vahvistuvat ja uusia palveluyrityksiä syntyy. Kuntien elinkeino- tontti- ja kaavoituspolitiikka tukee yrittäjyyttä. Nuoria ja naisia on saatu
kannustettua yrittäjiksi.
Alueen elintarviketuotanto on valtakunnallisesti merkittävää ja teollisen tuotannon rinnalle on tullut elinvoimaisia pienempiä tuottajia ja jalostajia. Pyhäjärviseudun
lähiruoka on laadukasta ja se on helposti kuluttajien saatavilla.

Elinvoimaiset yhteisöt
Visio 2020:
Kuntakenttä on jäsentynyt uudelleen ja kuntien tarjoamat palvelut ovat keskittyneet nykyistä suurempiin yksiköihin ja lähemmäs kuntakeskuksia. Aktiivinen kyläja muu yhdistystoiminta täydentää palvelutarjontaa asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Yhdistystoiminta on aiempaa järjestäytyneempää ja yhdistykset tekevät entistä
tiiviimmin yhteistyötä keskenään. Kyläsuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
ovat lisänneet toiminnan järjestelmällisyyttä. Kuntien, yhdistysten ja Leader-ryhmän
yhteistyö on entistä tiiviimpää ja toimintaa koordinoidaan järjestäytyneesti kuntakohtaisissa kyläneuvostoissa tai vastaavissa toimielimissä. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti asuinalueensa
hoitoon ja kehittämiseen. Nuoria on saatu mukaan toimimaan oman alueensa kehittämiseksi.

Viihtyisä asuinympäristö
Visio 2020:
Pyhäjärviseudun vesistöjen tilasta huolehditaan ja pääpaino on ongelmien
ennaltaehkäisyssä. Seudun jokien ja järvien virkistysarvo on kohonnut kunnostushankkeiden ansiosta, ja vesistöt ovat asukkaille tärkeitä ulkoilu- ja
virkistyspaikkoja. Alueen asukkaiden jätevesihuolto järjestetään asukkaille
kohtuullisin kustannuksin. Tietoisuus lajittelusta ja kierrätyksestä on lisääntynyt. Ympäröivää luontoa ja kulttuurimaisemaa hoidetaan suunnitelmallisesti ja asukkaiden viihtyvyys huomioon ottaen. Viihtyvyys huomioidaan
myös kaavoituksessa yhteisiä ulkoilualueita ja reitistöjä unohtamatta.

Vetovoimainen alue
Visio 2020:
Pyhäjärviseudun asuin- ja elinympäristöä luonnehtii omaleimainen kulttuuri ja
puhdas luonnonympäristö, joista Pyhäjärviseutu on tunnettu myös maakuntarajojen ulkopuolella. Sekä asukkaille että matkailijoille on tarjolla elämyksiä,
joita ammennetaan niin historiasta ja perinteistä kuin luonnostakin.
Luonto-, ympäristö- ja eräyrittäjyys on lisääntynyt. Osa pienistä taide-, käsityöja matkailuyrityksistä tarjoaa yhdessä entistä kattavampia tuotteita ja palveluita.
Pienten mutta merkittävien askelten ottaminen kansainvälistymisessä on tuonut Pyhäjärviseudulle
ulkomaalaisia matkailijoita. Matkailupalvelujen myynti ja markkinointi on hoidettu keskitetysti ja
palvelut löytyvät yhteisten, laadukkaiden verkkosivujen kautta. Seudun matkailuvaltteja ovat historia, arkkitehtuuri sekä luonto- ja kalastusmatkailu.

