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PÄÄKIRJOITUS

ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Yrittäjää kannattaa kannustaa!
Etelä-Pohjanmaa on yrittäjyyden mallimaakunta. Yritystiheys on täällä Suomen korkeimpia, mutta toisaalta
yrityskantamme on hyvin mikro- ja pienyritysvaltaista.
Tämä on samaan aikaan sekä heikkous että vahvuus.
Pienyritysvaltaisuus näkyy mm. siten, että alueemme
kansainvälistyminen on naapurimaakuntiamme jäljessä. Toisaalta taas yrityksen pieni koko tuo ketteryyttä.
Muuntautuminen kulloisenkin tilanteen vaatimusten
mukaan on joustavampaa.
Vuosina 2001–2017 uudet työpaikat ovat syntyneet
Suomessa pk-yrityksiin. Pienet yritykset ovat synnyttäneet 81 500 työpaikkaa ja keskisuuret yritykset puolestaan ovat luoneet yli 53 000 uutta työpaikkaa. Samaan
aikaan suuryritysten työpaikat ovat vähentyneet.
Tämä on vaikuttava ja myös hyvin vakuuttava näyttö.
Niin vakuuttava, että kaikille pitäisi olla päivänselvää,
minkä kokoisia yrityksiä Suomessa kannattaa
erityisesti kannustaa menestymään.
Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ovat verrattoman hyvä
esimerkki oikeasta tavasta auttaa ja tukea ihmisiä yrittäjyyden tiellä. Työn tulokset kertovat, että oikea-aikainen ja ammattitaitoinen vierellä kulkeminen on
alkavalle yrittäjälle arvokas apu.
Heikki Risikko
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
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UNELMIEN TYÖ

LUOVUUDEN LAKEUS KY
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Kuva: Sanna Krook

onja Jokiranta rakastaa maalaisidylliä ympärillään, rauhallisia aamuja, villasukkia ja
nukkuvan hevosen tyytyväistä urinaa. Sitä, kun joku löytää itsestään jotain sellaista, mitä ei tiennyt edes olevan olemassa.
Sonja teki unelmastaan ammatin. Hän osti tilan Lapuan Tiistenjoelta ja perusti Luovuuden Lakeus -nimisen yrityksen vuonna 2015. Luovuuden Lakeus tarjoaa hyvinvointipalveluita, vuorovaikutuskoulutusta, tanssi- ja liiketerapiaa, eläinavusteista terapiaa, ohjelmapalveluja, osallistavaa
lauluntekoa ja muita kulttuuripalveluja.
–

Toiminimellä aikoinaan aloittelin ja siitä syttyi kipinä yrittäjyyteen, Sonja valottaa.

Kommunikaatio ja läsnäolo
Yrityksessään Sonja hyödyntää monipuolista osaamistaan. Filosofian maisterin opinnoissa hän
on painottanut viestintää ja vuorovaikutusta, tanssiliiketerapeutin opinnoissa painopiste oli psykoterapeuttisessa keho- ja liiketyöskentelyssä. Musiikkiterapian ja puheviestinnän opinnot Sonja
on suorittanut Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös opiskellut tunnetaitovalmennusta kouluttautuessaan EASEL-ohjaajaksi. Parhaillaan hän kehittää Tanssii hevosten kanssa -toimintaa,
joka perustuu suhteen rakentamiselle ja herkkyyden löytämiselle lajien välisessä viestinnässä ja
vuorovaikutuksessa. Lisäksi yritys tarjoaa kehotietoista ratsastusta, joka on oman kehon kuuntelua ja hahmottamista hevosen kanssa. Monipuolisen yrityksensä pääajatuksen Sonja kiteyttää
kahdella virkkeellä:
–

Kaiken ytimessä on kommunikaatio ja läsnäolo. Yhteyden luominen ihmisten ja olentojen
välille sekä toisen olennon näkeminen ja kuuleminen.

Osallistava laulunteko
Uusimpana toimintana on laulujen tekeminen ja esittäminen sekä osallistava laulunteko.
–

Musiikki on terapeuttista ja yhteisöllistä, ja nämä elementit nousevat vahvasti esiin osallistavassa laulunteossa. Siinä tehdään aiemmin esittämätön musiikkiteos tietyssä hetkessä ja
tilanteessa, Sonja kertoo.

Hän on kehittänyt kaksi rekisteröidyn tavaramerkin saanutta menetelmää: ”Elämän puu” ja
”Spontaani säveltäminen”. Musiikki on ollut vahvasti läsnä Sonjan elämässä pienestä pitäen.
–

Pari-kolmevuotiaana painelin innostuneena Casio-syntetisaattorin koskettimia, naurahtaa
Sonja ja jatkaa:

–

Oli luonnollista ilmaista tunteita laulaen ja se oli myös keino silloin, kun tuntui, että sanat
eivät riitä. Ja sitä se on vieläkin.
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Sonja Jokirannalla on monialainen koulutus, jota hän pääsee hyödyntämään monipuolisesti työskennellessään yrittäjänä.

Sonja teki ensimmäisen kappaleensa 11-vuotiaana ja sillä polulla hän on edelleen. Toukokuussa
2019 tuli ulos albumi.
–

Laulaja-lauluntekijätyötä teen nimellä Sonia Icaros. Icaros-nimi juontaa juurensa kreikkalaisesta mytologiasta ja Raamatun tarinasta, jossa Daavid lauloi ystävälleen ja paha henki jätti
hänet rauhaan.

Yhteiskunnallinen yritys
Sonjalle taiteilijanimi ja myös musiikin tekeminen tarkoittavat sitä, että saa laulaa pahaa pois,
voimaannuttaa. Luovuuden Lakeus sai tunnustusta vuonna 2018, kun yritykselle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Se merkitsee sitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja suurin osa voitosta kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Oululaissyntyinen
Sonja työskenteli Tanssikoulu Wimmassa vuonna 2014, kun hän näki lehdessä ilmoituksen myytävästä tilasta Tiistenjoella.
–

Kävin kaksi kertaa katsomassa tilaa, ja tein kaupat. Niin syntyi puitteet Luovuuden Lakeuden
tilalle ja yritystoiminnalle. Tilalla oli asuinrakennus ja puolivalmis autotalli. Autotallista on
tehty hyvinvointi- ja kulttuuristudio, joka kantaa nykyisin nimeä Villa Jokiranta. Lisäksi tilalla
on eläinsuojat ja laidunmaita hevosille ja lampaille.

Sonja kehuu yhteistyötä Leader Aisaparin kanssa sujuvaksi. Aisapari on myöntänyt Luovuuden
Lakeus Ky:lle perustamistukea 13 255 euroa. Toimitilan remonttiin on myönnetty investointitukea.
–

Pinnan alla kuplii koko ajan ja isojakin avauksia on tuloillaan. Kehittämistä ja ideointia teen
jatkuvasti. Olen pystynyt luomaan hyvän yhteistyöverkoston. Yhteistyöverkoston kehittämiseen panostan jatkossakin, Sonja toteaa.
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”Kaiken ytimessä on
kommunikaatio ja läsnäolo.
Yhteyden luominen ihmisten
ja olentojen välille sekä toisen
olennon kuuleminen ja näkeminen.”

Myönnetty tuki:
Perustamistuki: 13 255 €
Investointituki: 30 704 €
Kokonaisbudjetti: 153 520 €
www.luovuudenlakeus.com
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YSTÄVIEN PUHELU JOHTI INNOVAATIOON

OIKIAT DESIGN OY
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n vuosi 2017. Jetta Liukkonen soittaa ystävällensä kysyäkseen häneltä, mitä tehdä rikkoutuneille vaatteille. Reikäisille polville tai purkautuneille saumoille. Jetan ystävän Anne Jurvelin-Pummilan lapselta Unnalta on juuri rikkoutuneet uudet housut. Ystävykset keskustelevat ja
pohtivat eri keinoja korjaamiseen.
–

Vaihtoehtoina oli silittää, ommella tai liimata paikka, mutta mietimme sitä, olisiko olemassa
helppoa ja kaunista tapaa korjata vaate.

Keskustelu johti vähitellen siihen, että Jetta ja Anne alkoivat kehitellä innovaatiota. Nyt naisilla on
yritys Oikiat Design Oy, joka suunnittelee ja valmistaa Vaatelaastareita eli tyylikkäitä ja nopeasti
kiinnitettäviä paikkoja tai koristeita.
–

Vaatelaastarit soveltuvat esimerkiksi kenkiin, laukkuihin, hyttysverkkoihin, rintaliiveihin, imurin varsiin tai vaikkapa tahran piilottamiseen. Ihan mihin vain itse keksii ja tarvitsee, selvittää
Jetta ja jatkaa:

–

Käyttöohjeita on noudatettava tarkkaan, jotta paikka pysyy. Vaatelaastari kiinnittyy minuutissa lujasti painamalla. Se täyttää Euroopan kemikaalilainsäädännön vaatimukset eikä siinä käytetty liima sisällä ihmisten tai ympäristön terveydelle haitallisia aineita.

Paikka, joka hienontaa
Tavallisesti paikka on ollut hieman hävettävä asia ja sen on toivottu olevan mahdollisimman huomaamaton. Vaatelaastarin ajatus on käänteinen. Sen tarkoitus on hienontaa vaatteet ja Oikiat
Designilla panostetaankin suunnittelutyöhön. Vaatelaastareita on saatavilla erilaisissa raikkaissa, romanttisissa ja leikkisissä kuoseissa.
–

Olemme halunneet tuoda designin korjaamiseen. Oman mallistomme lisäksi ostamme kuoseja suunnittelijoilta. Tällä hetkellä meillä on kuusi suomalaista suunnittelijaa, Anne kertoo.

Oikiat Designissa suunnittelusta toteutukseen kaikki tehdään itse. Taloushallinto on ulkoistettu.
–

On tärkeää ymmärtää omat vahvuudet ja ulkoistaa sellaiset asiat, jotka eivät ole itsellä vahvinta osaamista, Anne sanoo.

Oikiat Designissa muotoiluosaamista, luovuutta ja innovatiivisuutta ei puutu. Nimittäin Anne on
taustaltaan taidekasvattaja, Jetta kulttuurisihteeri ja kolmas mukana oleva Taija Sailio on taiteen
maisteri. Kolmikko on puurtanut Oikiat Designin parissa päivätöittensä ohella.
–

Arki on ollut vauhdikasta, kun vapaa-ajalla olemme tätä tehneet, Jetta naurahtaa.
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Vaatelaastari on sekä designtuote että kiertotalouteen soveltuva tuote. Se kaunistaa tekstiilin pidentäen samalla sen
käyttöikää. Kuvat: Sanna Krook

Hyppy yrittäjyyteen
Kolmikolla ei ollut ennestään kokemusta yrittäjyydestä.
–

Mutta kyllä tämä on tuonut niin paljon sisältöä elämään ja on opittu ihan valtavasti yrittäjyydestä eikä tähän olisi yksin pystynyt. Yrittäjyydessä pitää olla uskallusta, uskoa omaan
tekemiseen, ja totta kai realiteetit pitää tiedostaa, Anne sanoo.

Uudet yrittäjät ovat tukeneet toisiaan ja kiittelevät myös yrittäjäyhteisöä tuesta. He ovat saaneet
tukea ja neuvoja myös Leader-ryhmältä Kuudestaan.
–

Saimme hyvää palvelua ja tsemppausta. Hyppy yrittäjyyteen oli täysin Leader-tuesta kiinni.
Muistan, kun jännitettiin kovasti sitä, mitä Leader-hallituksen kokouksessa päätetään, Jetta
muistelee.

–

Leader-rahoitus on ollut merkittävä. Se on mahdollistanut konseptin suunnittelun ja markkinoinnin, lisää Anne.

Rekisteröity tavaramerkki
Vaatelaastari on rekisteröity tavaramerkki eikä vastaavaa tuotetta ole löytynyt. Tuote lanseerattiin huhtikuussa 2019 Lapsimessuilla Helsingissä.
–

Ensisijaisesti kohderyhmä on lapsiperheet, mutta totta kai Vaatelaastari sopii kenelle tahansa. Miehetkin ovat innostuneet, Anne iloitsee.

Oikiat Design haluaa tarjota oman ratkaisunsa isoon vaatejäteongelmaan. Vaatelaastarilla on
helppo pidentää tekstiilin käyttöikää.
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”Saimme hyvää palvelua ja tsemppausta.
Hyppy yrittäjyyteen oli täysin
Leader-tuesta kiinni. Muistan, kun jännitettiin
kovasti sitä, mitä Leader-hallituksen
kokouksessa päätetään.”

Myönnetty tuki:
Perustamistuki: 35 000 €
www.oikiat.fi
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PIENI PALA POHJOLAA MAAILMALLE

TELLA OY
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Kuva: Kati Saari

aksan suku Teuvalla on aina tehnyt kauppaa maanviljelyksen ohessa. Teuvalta kulki lakin valmistuksen taitaja Ilmajoella asti töissä. Siitäpä syntyi sitten ajatus, miksi ei voisi omaan
pitäjäänkin perustaa lakkitehdasta. Niinpä 1935 Aarne Saksa ja hänen kaksi veljeään, naapurin isäntä Yli-Mikkilä, lakkimestari Rantala ja myyntimies Myllykangas perustivat yhteistuumin
Teuvan Lakkitehtaan, Tellan. Lakkitehtaan tarina jatkuu yhä. Nyt Tellan ohjaksissa on Aarnen
lapsenlapsenlapsi Liina-Maaria Lönnroth.
Liina-Maaria on saanut lapsuutensa seurata isoisänsä Antero Saksan työskentelyä Tellan yrittäjänä.
–

Muistan, että paappa oli joka päivä bisnespukeutunut ja muistan myös laskimen, josta kuului
tehokas ääni, kun paappa naputteli sitä. Paappa teki valtavasti töitä.

Ensimmäinen suunnittelutyö 14-vuotiaana
Lapsuudesta Liina-Maarian mieleen ovat jääneet myös vierailut lakkitehtaan tuotantopuolella
isoisänsä kanssa. 10-vuotiaana Liina-Maaria pääsi ensimmäisen kerran paappansa mukana
myyntireissuille, joilla hän oppi paljon bisnestaitoja. 90-luvun alkupuolella Liina-Maaria oli ensimmäistä kertaa mukana Vateva-messuilla, ammattilaisten muotimessuilla. Se oli 12-vuotiaalle merkittävä ja mieleenpainuva kokemus. Kokemus oli jopa niin sykähdyttävä, että silloin Liina-Maaria päätti, että hänestä tulee vaatesuunnittelija.
–

En muista, että minua olisi milloinkaan mitenkään ohjattu alalle. Päätös on lähtenyt minusta
itsestäni.

Liina-Maaria suunnitteli ensimmäisen lakin 14-vuotiaana. Vuosien kuluttua tie vei opiskelemaan
Lapin yliopistoon taiteiden tiedekuntaan tekstiili- ja vaatetusalaa.
–

Asuin Rovaniemellä neljä vuotta. Aloitin Tellan muotoilujohtajana 2001, jolloin aloin suunnitella Tellan visuaalista materiaalia, mm. kuvastoa ja nettisivuja.

Kansainväliseksi toimijaksi
Liina-Maarian opiskeluvuosien ajan Tella oli odottanut, milloin hän lähtisi jatkamaan suvun yrityksen tarinaa.
–

Halusin kuitenkin kokeilla jotain muuta ja antaa itselleni vapauden miettiä, mitä haluan.

Valmistuttuaan taiteen maisteriksi Liina-Maaria jatkoi opiskelua. Hän suoritti kauppatieteiden
opintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Vaasan avoimessa yliopistossa sekä opiskeli estetiikkaa Helsingin yliopistossa. Tampereella Liina-Maaria suoritti kasvatustieteen opintoja ja pedagogiset opinnot, minkä jälkeen hän teki opettajan töitä jonkin aikaa ja perusti perheen. Vuonna
2015 Liina-Maaria osti Tellan liiketoiminnan ja tammikuussa 2017 hän perusti Tella Oy:n.
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Tellan mallistossa on yhä edelleen lakkeja, jotka ovat olleet mukana yrityksen alkuajoista lähtien. Keisari-lakkiin (vas.)
idea on tullut Itävallan keisarin päähineestä. Liina-Maarian mamma on antanut nimen Hellä-lakille (oik.). Kuvat: Kati Saari

–

Minulla oli ollut aikaa miettiä, millä tavoin jatkaisin sukuni yrityksen tarinaa. Päämarkkina-alue oli ollut pitkään Suomi, mutta minulla oli visio, että Tella Oy:stä tulee kansainvälinen
toimija.

Leader Suupohja on ollut suuri tuki kansainvälistymisessä. Tella Oy on saanut perustamistuen
Leader Suupohjan myöntämänä.
–

Leader-rahoitus on mahdollistanut toimia, joita on voitu toteuttaa nopealla aikataululla ja
joita ei olisi voitu toteuttaa muuten laisinkaan.

Pullopostikirjeitä maailmalle
Liina-Maaria iloitsee siitä, että pienestä Suomesta lähtee maailmalle pala eteläpohjalaisuutta.
–

Hienoa, että täällä alkanut tarina jatkuu jossain päin maailmaa. Tuntuu kuin täältä pienestä
Pohjolasta lähetettäisiin pullopostikirjeitä maailmalle. On myös ihanaa, kun aika ajoin sähköpostiin tipahtaa tarinoita ja terveisiä lakkien omistajilta, kertoo Liina-Maaria.

Yhtä asiaa Liina-Maaria pitää erityisen tärkeänä kansainvälistymisestä huolimatta.
–

Haluan pitää kiinni siitä, että tuotanto pysyy Suomessa, sillä se on mm. kustannustehokasta,
joustavaa ja toimitusvarmuus sekä laadunvalvonta ovat hyviä. Lakkien valmistus tehdään
alihankintana Etelä-Pohjanmaalla, pääosin Kurikassa, niin, että Tella ostaa materiaalit ja
kouluttaa alihankkijat, jotka vastaavat laadusta. Asiakkaita ovat jälleenmyyjät.

Myyntireissulle lähtiessään Liina-Maarian mielessä kaikuu hänen paappansa ohjeistus, että matkaan ei lähdetä sotkuisen hattulaukun kanssa.
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” Leader-rahoitus on mahdollistanut
toimia, joita on voitu toteuttaa
nopealla aikataululla ja joita ei olisi
voitu toteuttaa muuten laisinkaan.”

Myönnetty tuki:
Perustamistuki 22 604 €
www.tella.fi
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INNOLLA JA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ

LAKEUS WAKE OY
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esiurheilu on intohimo Elmo Saikkoselle ja Emil Viitalalle. Lajiin hurahtaneina he menivät
testaamaan kaapelivesilautailua Ylöjärvelle.
–

Silloin tuli idea siitä, että Etelä-Pohjanmaalla tällaista ei ole, muistelee Elmo.

–

Oltiin istumassa iltaa kaveriporukalla ja siinä sitten lähti lentoon ajatus omasta yrityksestä,
kertoo Emil.

Elmoa ja Emiliä kiehtoi myös se, että he voisivat tarjota yrityksensä kautta uusia virkistymismahdollisuuksia.
–

Kun vesiurheilu on oma intohimo niin, siihen liittyvää yritystä oli helppo lähteä viemään
eteenpäin, Elmo toteaa.

Opettavainen kokemus
Yrittäjyys on kiinnostanut Elmoa ja Emiliä pienestä pitäen, joten he ryhtyivät tuumasta toimeen.
Leader Liiveri oli nuorten yrittäjien alkutaipaleella merkittävä vaikuttaja.
–

Tiedettiin se, että on mahdollisuus saada tällainen investointituki. Olin 19-vuotias, kun tein
toimenpidehakemusta. Liiveristä sai paljon jeesiä. Myös Into Seinäjoki ja Uusyrityskeskus
auttoivat meitä alkavia yrittäjiä, kertoo Emil.

Hakemuksien täyttö oli Elmolle ja Emilille opettavainen kokemus. Heidän mukaansa hakemukset
tulivat muutaman kerran bumerangina takaisin.
–

Lähdettiin ihan nollakokemuksella. Asioihin piti todella perehtyä ja alussa joitakin juttuja piti
hiukan googlettaa, naurahtaa Emil ja jatkaa:

–

Hakemuksen kysymykset pistivät miettimään ja hyvä niin. Liiketoimintasuunnitelman
tekemisen oppi käytännössä. Liiveristä saatiin paljon neuvoja.

”Ei tunnu työltä”
Leader Liiveristä Lakeus Wake Oy:lle myönnettiin investointituki, jolla Seinäjoelle Tanelinlammelle
rakennettiin wakeboard-kaapelihiihtorata ja merikontti myynti- ja varastotoimintaa varten.
Kesällä 2018 Lakeus Wake oli auki ensimmäistä kertaa ja Tanelinlammella pääsi kokeilemaan
kaapelivesihiihtoa sekä SUP-lautailua.
–

Kesällä ollaan auki joka päivä, Emil sanoo.

–

Teet hullun määrän hommia, mutta se ei tunnu työltä, eikä siinä laske tunteja, Elmo kuvailee.
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Vesiurheilukeskuksen kaksi pääaktiviteettia ovat kaapelivesihiihto ja SUP-lautailu.

Elmo ja Emil pyrkivät siihen, että kaikki kävijät viihtyvät. He kutsuvat paikkaa ”Nurmon Kaliforniaksi”
huumorin pilke silmäkulmissaan.
–

Haluamme ylläpitää hyvää fiilistä. Sitä, että kaikkien on mukava tulla Tanelinlammelle. Viime
kesänä asiakkaista muodostui oma ryhmänsä ja verkostonsa. Heistä tuli vähän niin kuin
kavereita, Emil sanoo.

Omat vahvuudet
Nuoret yrittäjät aikovat avajaiskesän jälkeen keskittyä entistä enemmän markkinointiin. Heiltä
eivät ideat ja innostus lopu. Uusia aktiviteetteja on tulossa, kuten SUP-joogaa. Lakeus Waken
yrittäjät ovat olleet kaveruksia ala-asteelta saakka. Nykyään jo pienestä eleestä näkee sen, millä
tuulella toinen on.
–

Se on vain etu. Lisäksi meillä molemmilla on omat vahvuutemme. Elmo ymmärtää
markkinointia ja minä taas ymmärrän paremmin numeroita. Tällä tavoin saadaan pidettyä
kultainen keskitie, kertoo Emil.

Yrityksen perustamisen myötä Elmo ja Emil ovat innostuneet kertomaan yrittäjyydestä nuorille.
He ovat pohtineet keinoja, joilla lisätä nuorten yrittäjätietoutta.
–

On tullut huomattua, että nuoret ovat kyllä hyvin kiinnostuneita yrittäjyydestä, Emil toteaa.

–

Toisella asteella voisi olla yrittäjyyskurssi, jolla käsiteltäisiin kaikki perusasiat, kuten
arvonlisävero, lupakysymykset ja miten voi saada rahoitusta, Elmo pohtii.
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”Tiedettiin, että Liiveristä
on mahdollisuus saada
tällainen investointituki.
Olin 19-vuotias, kun tein
toimenpidehakemusta.”

Myönnetty tuki:
Investointituki: 11 145 €
Kokonaisbudjetti: 55 726 €
www.epopwake.fi
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RAHOITUSTA YRITYKSILLE

KUKA, MIHIN, MITEN?
Oletko perustamassa yritystä tai
laajentamassa ja kehittämässäyrityksen toimintaa?
Leader-rahoitukseen kannattaa tutustua.
Kuka voi hakea rahoitusta?
Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä
yrityksen toimintaa.

Mihin rahoitusta voi hakea?
Perustamistukea voi hakea
•

palveluiden, asiantuntijapalveluiden ja konsulttien käyttöön esim. yrityksen
markkinointisuunnitelman tekoon, brändin suunnitteluun ja sopimusjuridiikkaan.

•

tuotantotilojen ja koneiden sekä laitteiden vuokraukseen, kun testataan ja kokeillaan uutta
menetelmää tai palvelua.

•

ensimmäiseen osallistumiseen messuille, näyttelyihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin.

•

muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin lukuunottamatta
investointeja.

Investointitukea voi hakea
•

koneisiin, laitteisiin ja kalustoon.

•

toimitilojen rakentamiseen.

•

aineettomiin investointeihin.

Miten rahoitusta voi hakea?
Rahoitusta haetaan paikalliselta Leader-ryhmältä tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.
Voit ottaa yhteyttä oman alueesi Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen.
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TIESITKÖ TÄMÄN?

YRITYSTUET 2014–2019
Leader-rahoituksen vauhdittamana yritykset
ovat kehittäneet toimintaansa
Etelä-Pohjanmaalla yli

25
miljoonalla
eurolla

Aloittavat yrittäjät

Yritysryhmähankkeet

Yli
70
aloittavaa yrittäjää on
tuettu.

Lähes 80 yritystä on
tehnyt yhteistyötä.
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LEADERISTÄ SANOTTUA

YRITTÄJIEN KOKEMUKSIA

”Investoinneissa on pystytty käyttämään
enemmän kokonaistoimittajia ja yrittäjä
on voinut hankkeen aikanakin keskittyä
ydinliiketoimintaan. Tästä on seurannut
kasvua ja toiminta on laajentunut, samalla
on muodostunut tarve lisäinvestoinneille.
Työvoimaa on palkattu lisää, tuotantolinjat
ovat ajanmukaisia ja hyvässä kunnossa.”

Yrittäjä Rami Rintaluoma
Huonekalutehdas Rintaluoma

”Meillä on ollut Aisaparin kanssa erittäin
kannustavaa ja tuloksellista yhteistyötä
13 vuotta. Aisaparilla on ollut yhtiömme
kehityksen kannalta yllättävän
iso merkitys. Suuri kiitos!”

Yrittäjä Turo Santala
Mainos Santala / Santala Print Oy
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”Ilman tukea olisi yritys saattanut jäädä
kokonaan perustamatta, toteuttamisen
laadussa olisi jouduttu merkittävästi tinkimään tai nyt kuluneet yrityksen
ensimmäiset 3 vuotta olisivat saattaneet
osoittautua taloudellisesti ylitsepääsemättömiksi. Ilolla toteamme, että investointituen avulla olemme voineet luoda alueelle
sekä yksityisiä että yrityksiä palvelevan,
ainutlaatuisen palveluyrityksen.

Yrittäjä Mari Seppänen
HiljaHelena

”Ilman Leaderia ei olisi ollut rohkeutta
lähteä toteuttamaan tätä. Rahoituksella
kehitettiin kastelujärjestelmän prototyyppi
ja saatiin verkkosivut sekä myös esittelyvideo ja muuta esittelymateriaalia.”

Yrittäjä Timo Hyvösaho
Koiviston Kukka ja Hautaus
TIPI-kastelulaite

LEADERISTÄ SANOTTUA

YRITTÄJIEN KOKEMUKSIA

”Me ei oltaisi missään ilman Liiveriä.
Se on ollut sellainen alkusysäys
kaikkeen. Yritystuen ansiosta saatiin
myös ihan paras markkinointitoimisto
suunnittelemaan Henuan brändi.”

”Tuki rohkaisi siinä vaiheessa
huomattavasti, kun olin yksin tekemässä.
Hakuprosessi oli helppo ja ehdottomasti
vaivan väärti. Papereita täyttäessä
ja asioita läpikäydessä tuli omaan
toimintaan tarkistettua monia asioita.”

Yrittäjä Anu Nurmela
Henua Organics

Yrittäjä Juho Annala
CrossFit Lapua

”Leader Kuudestaan on ollut suuri apu ja
mahdollistanut asioita. Aloittavalle yrittäjälle on ensiarvoisen tärkeää saada tukea
ja apua eri tahojen ammattilaisilta.”

Yrittäjä Katariina Kimpimäki
Kuorasjärven Kartano

”Nyt voin ottaa pidempiäkin projekteja
työn alle, kun investoinnin myötä käytössä on kaksi hallia. Työt ovat vähintäänkin
tuplaantuneet.”

Yrittäjä Janne Rajamäki
Auto- ja erikoismaalaus J. Rajamäki
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KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ!

Loppusuora 9
62200 Kauhava
aisapari@aisapari.net
0500 765 871
www.aisapari.net

Taitotie 1
63300 Alavus
paula.erkkila@kuudestaan.net
040 507 6104
www.kuudestaan.net

Könnintie 27
60800 Ilmajoki
toimisto@liiveri.net
040 513 1824
www.liiveri.net

Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
toimisto@leadersuupohja.fi
040 536 8404
www.leadersuupohja.fi

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen
tiedotuskanava maaseutuohjelman asioista viestimiseen.

