
Yhdessä vielä enemmän

Ihmisen kokoisia ja elämän makuisia 

hankkeita

Ohjelmakausi 2014 – 2020

Euroopan maaseudun kehittämisen

maatalousrahaston hanke- ja yritystuet



Leader

Leader-rahoitusta myönnetään yhteisöjen 

ja mikroyritysten hyville ideoille.

Päätökset tehdään paikallisesti → 
Leader-ryhmien hallituksissa on kattava 

alueellinen edustus ja kolmikanta 

(julkinen, yhdistykset/yritykset, asukkaat).

Leader Varsin Hyvän alueella 11 Turun 

seudun kuntaa. 

Asukkaita noin 81 500.



Paikallinen kehittämisstrategia
Painopistealueet

• Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta 

• Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja 

• Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa 

• Ekologisuus etusijalle 

Rahoitus

• 3,9 milj. euroa julkista tukea, josta hankkeisiin 

n. 3 milj. euroa

• EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 % julkisesta

rahoituksesta

• Yksityisen rahoituksen tavoite 35 % kokonaiskuluista



YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN

- yleishyödylliset kehittämis- ja investointi-

Hankkeet, palveluitten kehittäminen, koulutus ja

Tiedonvälitys, selvitykset, kylähankkeet

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

- yritystoiminnan toimintaedellytykset

- yritystoiminnan aktivointi

YRITYSTEN KEHITTÄMINEN

investointituet, toteutettavuustutk.,
perustamistuki, yritysryhmien 
kehittämishankkeet

Reijo Martikainen11/2014



Yleishyödylliset 

hanketuet 

• hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, 

tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms.

• hyödyn on kohdistuttava monille (yleishyödyllisyys)

• tuki ei saa kohdistua julkisyhteisön lakisääteisten   

tehtävien hoitoon

• pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen 

toiminta tai voiton tavoittelu

• tukea ei myönnetä hakijan tavanomaiseen 

toimintaan



Hanketyypit

• Koulutustoimenpiteet

• Tiedonvälitys ja esittelytoiminta

• Selvitykset ja suunnitelmat

• Yleishyödylliset investoinnit

• Paikallisten palveluiden kehittäminen

• Kylien kehittäminen 

• Maaseutuelinkeinoja ja yrittäjien yhteistyötä 

edistävät toimet

• Innovatiiviset toimet vesien suojelemiseksi 

(selvitykset)

• Biomassaan perustuviin prosesseihin liittyvät 

hankkeet



Yhdessä enemmän

Sauvon matkailuelinkeinon esiselvitys ja aktivointihanke

Kunta, Sauvon Yrittäjät ja paikalliset maataloustuottajat pyrkivät 

kehittämään yrityselämän toimintaympäristöä

• toimijat liikkeelle, verkostoituminen

• matkailuelinkeinon kohteet selville, tuotteistaminen

• innovatiiviset kohteet esiin, kehittämisaihioita

• markkinatilanne, yhteistyökuviot

• markkinointimahdollisuudet esiin

• kaikille avoin netti-info

• matkailuelinkeinon kehittämisen

alkusysäys



Kuppari Hanna

Yrityksen investointituki

• perinneparantola hoitolan rakentaminen 

• tuottaa luontaishoitolapaveluja, 

edistää suomalaista

kansanlääkintäperinnettä

• verikuppausta, kalanruotohoitoa sekä hierontaa

• vastaanottaa myös elämysmatkailevia pienryhmiä

• tavoitteena, että kuppauksen esille tuominen edesauttaisi 

asiallisen ja pätevän kotimaisen kuppaustutkimuksen syntyä

• 2014 marraskuussa valmistunut uusi tila on viihtyisä

• luontaisparantola edusti Suomea hyvinvointimatkailukohteena 

osana Visit Finlandin uutta 25 tuotteen Finrelax-kasvuohjelmaa



Varsottaja

Esiselvityshanke
• Metsämäen alueen hevostalouden kehittäminen

• selvitetään myös, voidaanko alueelle saada 

raviharrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä

• kehittämisideoiden kartoittaminen ja testaaminen → laajempi 

hanke → uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa

• kehitettäviä toimintoja olisivat mm. käyttöasteen 

kasvattaminen, uusien tapahtumien järjestäminen, 

yhteistyöverkoston kasvattaminen, kiinteistöjen 

korjaushankkeet, kansainvälinen yhteistyö, hevosten hoitoa 

ja valmennusta parantavien palvelujen kehittäminen, 

biotalous (hevosenlannan käsittely ja jatkojalostus)



Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Toiminta-alue:
Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, 

Oripää, Pöytyä, Somero ja 
Tarvasjoen alue Liedon kunnasta



ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA
- V-S jokivarsikumppanit ry:n paikallinen strategia

• Jokivarsikumppanit aktivoi ja rahoittaa yritysten toimintaympäristöön 
kohdistuvia teemoittaisia, toimialoittaisia ja
alueellisia hankkeita (matkailu, erikoiskasvien viljely, tietyn alueen 
vetovoimaisuus).

• Luontoympäristön arvostus alueen toimijoiden keskuudessa 
lisääntyy. Luontoympäristön ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi toteutetaan hankkeita erityisesti kolmannen, julkisen 
ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä.

• Luontoympäristön hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti lisääntyy.



Kaudella 2007-2013 toteutettuja hankkeita

• Turun AMK: Herkkuruokaa puusta:
Syötävien lahottajasienten viljely maatalouden sivuelinkeinona.

• Kaksi- ja puolivuotisessa kehityshankkeessa kokeiltiin 
luonnonvaraisten, puuta lahottavien ruokasienten viljelyä edullisin 
tekniikoin varsinaissuomalaisilla maatiloilla sekä selvitettiin 
sienituotteiden kaupallistamiseen liittyviä seikkoja. Käytännön 
viljelykokeisiin valittiin kaksi lajia, pääkohteena koivunkantosieni 
(Kuehneromyces mutabilis) ja sivukohteena kuusilahokka 
(Hypholoma capnoides).



Kaudella 2007-2013 toteutettuja hankkeita

• Härkätien 4H:
YRITYSTÄ METSÄSTÄMÄSSÄ –kehittämishanke 

• Hankkeen tavoitteena oli nuorten ja heidän perheidensä kannustaminen 
yrittäjämäiseen tapaan toimia, yritysideoiden löytäminen metsäluontoa 
hyödyntäen ja yrittäjyyteen tutustumista seuraavilla tavoilla:

1) lisäämällä tietämystä metsän sosiaalisesta, ekologisesta ja 
taloudellisesta merkityksestä omaa yritysideaa etsiessä  

• 2) lisäämällä tietoa metsätalouden merkityksestä työllisyyteen ja 
yrittäjyyteen.



www.jokivarsi.org

• Toiminnanjohtaja Taina Sainio, 044 0674 434

• Hankeasiantuntija Taina Simola, 040 0251 521

• Hankeasiantuntija Satu Juntunen, 044 0640 640

etunimi.sukunimi@jokivarsi.org

Toimiston osoite:

Kirkkotie 1, 21490 Marttila



KIITOS!

Pia Poikonen Eeva Mettala-Willberg

Toiminnanjohtaja Hankeneuvoja

pia.poikonen@lieto.fi eeva.mettala-willberg@lieto.fi

050 3383 867 040 580 8868

Maarit Hatakka

Yhteisöaktivaattori

maarit.hatakka@lieto.fi www.varsinhyva.fi

044 729 1302

Liedon vanha kunnantalo, Kirkkotie 11

PL 24, 21421 Lieto

mailto:pia.poikonen@lieto.fi
mailto:sanna.honkanen@lieto.fi
mailto:maarit.hatakka@lieto.fi
http://www.varsinhyva.fi/

