
 
 

EU-EUROT LIIKUNNALLE 2011–2013 / HANKEKOOSTE  
 

Tähän EU- eurot liikunnalle 2011–2013- raportin liitteeseen on koottu kaikki selvityksessä mukana 

olevat hankkeet perustietoineen. Hankkeet on listattu noudattaen raportin rahoitussuuntajakoa.  

Ensimmäisessä luvussa on listattu Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta tukea 

saaneet Leader- hankkeet Leader- ryhmittäin.  

Toisessa luvussa on listattu maaseuturahastosta tukea saaneet ELY-hankkeet ELY- kes-

kuksittain.  

Kolmannessa luvussa on listattu Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastoista tukea 

saaneet hankkeet suuralueittain.  

 

Leader- ryhmien toiminnasta ja toimialueista hankekaudella 2014–2020 löytyy lisätietoa www.lea-

dersuomi.fi- sivustolta. Sivustolta löytyy myös ryhmien ajantasaiset yhteystiedot sekä toimivat linkit 

ryhmien omille nettisivuille. Tietoa Euroopan maaseudun kehittämisrahaston toiminnasta ja mm. 

kaikki viralliset dokumentit löytyvät www.maaseutu.fi- sivustolta. Leader- ryhmien ja ELY- keskusten 

rahoittamia maaseuturahastosta tukea saaneita hankkeita voi selailla maaseutuviraston ylläpitä-

mästä rekisteristä (http://hinkalo.mmm.fi/html/fi/MHY_WR001_FI tai mavi.fi-tietoa meistä-tieto-

palvelut-hankerekisteri). Hyvä ja havainnollistava kartta toimintaryhmien ja ELY- keskusten toi-

mialuista löytyy kylätoiminta.fi- sivustolta (http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/ku-

vat%20yleista/kartta_toimintaryhmat_2008_press.pdf).  

 

Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahaston toiminnasta löytyy lisätietoa www.rakennerahastot.fi- 

portaalista, josta löytyy myös linkit EURA2007- ja EURA2014- hankerekistereihin.  

 

Kuten aiemmin on kerrottu, tämä hankekooste täydentää tehtyä EU-eurot liikunnalle 2011-2013 -

raporttia. Toivomme, että nämä toteutetut hankkeet innostavat uusia ja entisiä hanketoimijoita to-

teuttamaan jatkossa entistäkin parempia liikunnallisia EU-hankkeita! 

 

Helsingissä 6.11.2014 

 

 

Elisa Hasu   Timo Hämäläinen 

Hankekoosteen tekijä  Hankevetäjä 

   Sportti EU:ssa-hanke 
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1 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET LEADER-HANKKEET 

 

1.1 AISAPARI RY  
 

Cross Training Lapua/Juho Annala Fitness  

JULKINEN TUKI:2893,16  

KOKONAISBUDJETTI: 14465  

PAIKKAKUNTA: Lapua  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 31.12.2014 mennessä  

HANKKEEN KUVAUS: Juho Annala Fitness laajentaa toimintaansa avaamalla Cross Training-salin. Toiminta tukee Fitness-

toimintaa ja tulee olemaan uusi palvelu Lapualla 

 

Investointihanke/Mäenpään kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 12056  

KOKONAISBUDJETTI: 20093  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2011 - 31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Mäenpään kyläseura ry hakee investointitukea mahdollistaakseen jatkossakin kyläläisten ja kaik-

kien muidenkin virkistys- ja harrastustoiminnan kylätalolla. Väki kokoontuu talolle juhliin, tapahtumiin, harrastuksiin ja 

liikuntahetkiin. Näin ylläpidetään kylän yhteishenkeä. Ruokapitojen/juhlien pitopaikkana kylätalo on keskeisessä ase-

massa ja näin saaduilla tuloilla kyläseura kustantaa talolle monenlaista pikkuremonttia ja ylläpitää sen kuntoa 

 

Itäkylän kuntosalihanke/Itäkylän Maa- ja Kotitalousseura ry  

JULKINEN TUKI:90000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000  

PAIKKAKUNTA: Lappajärvi  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  25.2.2011 - 3.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Perustetaan kuntosali liikuntahallin yhteyteen. Liikuntasali on kyläläisten ahkerassa käytössä. Kun-

tosali tuo lisävirikkeen liikuntaharrastuksiin ja luo uusia sosiaalisia kontakteja eri-ikäisten ihmisten välillä. Kuntosalin 

rakentaminen on luonnollinen jatke kylän liikuntamahdollisuuksien kehittämisketjussa 

 

Keilahallin perustaminen/Downtown Bowling Oy  

JULKINEN TUKI: 113595  

KOKONAISBUDJETTI: 546500  

PAIKKAKUNTA: Lapua  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 26.5.2009–30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Teollisuushallin peruskorjaus ja laajennus keilahalliksi sekä tarvittavien koneiden, laitteiden ja ka-

luston hankinta asennuksineen 
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Nuorisoseuratalon peruskorjaus/Itäkylän nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 32400  

KOKONAISBUDJETTI: 54000  

PAIKKAKUNTA: Lappajärvi  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.9.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nuorisoseurantalon peruskorjaus, tavoitteena seuratalon kunnostus niin, että sitä voidaan käyttää 

seuran toiminnan uudelleen aloittamiseen ja kehittämiseen monipuoliseksi: lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten 

vapaa-ajan toimintaan, kulttuuri-, liikunta- ja koulutustoimintaan ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen 

 

Haaruksen pistooliampumarata/Alahärmän Reserviläiset ry  

JULKINEN TUKI: 25038  

KOKONAISBUDJETTI: 38521  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.3.2009–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Alahärmän Haarukseen pistooliampumarata, joka palvelee 

kaikkia pistooliammunnan harrastajia ja joka myös tukee reserviläistoimintaa. Tarkoituksemme on luoda turvalliset puit-

teet ampumaurheilun harrastajille. Rataa varten on vuokrattu maa-alue paikasta, jossa radan ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman pienet ja radalla voidaan ammuntaa turvallisesti harrastaa. Radalla pystytään järjestämään ohjattua 

ammuntaa ja kouluttaa harrastajia turvalliseen ja vastuulliseen aseenkäyttöön. 

 

Hiittirata/Kauhavan Ravirata Oy  

JULKINEN TUKI: 21628  

KOKONAISBUDJETTI: 33274  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.2.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Ravihevosten valmennukseen soveltuva noin kilometrin mittainen ja viisi metriä leveä kivituhka-

pintainen suora. Hiittiradan päähän rakennetaan paikoitusalue, jossa on kolmen hevosen valjastamiseen tarkoitetut 

valjastuspaikat. 

 

Liikkuvan hirven rata/HÄRMÄN RIISTANHOITOYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 14050  

KOKONAISBUDJETTI: 29270  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 28.3.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ekoon liikkuvien hirven rata, joka palvelee kaikkia Kauhavan 

alueen ammunnan harrastajia ja metsästäjiä. Radalla voidaan harrastaa myös kilpailuammuntaa. Liikkuvan hirven rataa 

varten on vuokrattu maa-alue Ekoosta, Ylihärmän metsästysseuran ampumaradan vierestä. Ammunta radalla tulee ole-

maan valvottua ja ohjattua tavoitteena turvallinen aseenkäyttö ja hyvä ampumataito. 
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Monitoimikenttä/Evijärven kunta  

JULKINEN TUKI: 16790,55  

KOKONAISBUDJETTI: 27984  

PAIKKAKUNTA: Evijärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan uusi lähiliikunta-alue, joka on 21 x 12 m tekonurmipintainen monitoimikenttä. Näin 

lisätään kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja pidennetään sekä kuntalaisten että koulujen ulkoliikuntakautta. Tavoit-

teena on lisätä kuntalaisten liikuntaharrastamista, antaa nuorille paikka mielekkäälle tekemiselle iltaisin sekä lisätä eten-

kin lasten ja nuorten liikkumista ja sitä kautta vaikuttaa sairastavuusindeksin alentamiseen ja etenkin lasten ja nuorten 

terveyteen. Monitoimikenttä rakennetaan koulukeskuksen alueelle, missä 75 % kuntamme oppilaista käy kouluaan. Li-

säksi alueella olevia tiloja ja kenttiä käyttävät iltaisin ja viikonloppuisin eri harrastajaryhmät, kuten kansalaisopisto, ur-

heiluseurat, nuorisoyhdistykset ja vapaat toimintaryhmät 

 

Rantakylän urheilukentän parannus/RANTAKYLÄN KYLÄSEURA R.Y.  

JULKINEN TUKI: 16320  

KOKONAISBUDJETTI: 34400  

PAIKKAKUNTA: Vimpeli  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.3.2012–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rantakylän kyläseura ry asentaa koulun urheilukentälle hiekkatekonurmen ja kunnostaa ympäris-

töä sekä katsomorakenteita tavoitteenaan oman kylän ja koko kunnan asukkaiden monipuolisen liikunnan harrastami-

sen lisääminen muiden yhdistysten kanssa yhteistyössä. 

 

Harraste-Pikkolo/Aisapari ry  

JULKINEN TUKI: 67994  

KOKONAISBUDJETTI: 97723  

PAIKKAKUNTA: Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Kauhava, Lapua, Evijärvi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.12.2010 - 31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella edistetään maaseudun yhteisöjen käytössä olevien tilojen ja alueiden käyttöä harras-

tustoiminnassa ja on rahoitettu mm. leikkikentän parantaminen, voimistelu- ja pelivälineitä, soutulaite, piha-alueiden 

kunnostamista jne. 

 

Sääksjärven virkistysalue/Sääksjärven kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 13274  

KOKONAISBUDJETTI: 22124  

PAIKKAKUNTA: Vimpeli  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.3.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläseuran tavoitteena on rakentaa Sääksjärvelle virkistysalue kyläläisten käyttöön. Koulunie-

men rannassa on kunnan ylläpitämä uimaranta, johon uusi virkistysalue tuo hyvän lisän. Kylän perhepäivähoitajat lap-

sineen sekä koululaiset voivat tehdä retkiä alueelle. Kouluniemen palvelutalon viereen rakennetaan esteetön grillikatos, 

hiekkalaatikko, liukumäki ja keinut. Sääksjärven virkistysalueen rakentamisella pyritään luomaan kyläläisille hyvä yhtei-

nen kokoontumispaikka 
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Ammeskallion reitti elämyskohteeksi/Itäkylän maa- ja kotitalousseura  

JULKINEN TUKI: 12000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Lappajärvi  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avustuksella Ammeskallion reitti saatetaan kaikilta osin kuntoon. Tavoitteena on lisätä 

kyläläisten ja matkailijoiden kiinnostusta omatoimiseen patikkaretkeilyyn ja hyödyntää alueen muita virkistyskäyttö-

mahdollisuuksia. Ammeskallion reitin kunnostamisella kylän tarjoamat kuntoilu- ja virkistysmahdollisuudet monipuolis-

tuvat entisestään. 

 

Leipätie/Kortesjärvi-Seura ry  

JULKINEN TUKI: 15348  

KOKONAISBUDJETTI: 25580  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vaellusreitin Purmojärvi-Änttikangas-Losten kunnostaminen, merkitseminen ja opastaminen ylei-

seen virkistyskäyttöön. 15 km latupohjan kunnostaminen, merkitseminen ja opastaminen Purmojärven yhteyteen ylei-

seen virkistyskäyttöön. Laavujen ja nuotiopaikkojen rakentaminen edellisten yhteyteen yleiseen virkistyskäyttöön 

 

Prännin Patikka/Yliluoman Maa- ja Kotitalousseura ry  

JULKINEN TUKI: 42733,11  

KOKONAISBUDJETTI: 71221  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 27.5.2013–3.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläseura rakentaa ison pyöröhirsikodan kyläläisten kokoontumispaikaksi ja retkeilijöiden tauko-

paikaksi. Kodan yhteyteen tulee lasten leikkialue, pöytiä ja ekopiste. Kodalta lähtee n. 20 km pitkä ulkoilureitti. Se kulkee 

osittain valmista pururataa, viljelys-, kylä- ja metsäautoteitä pitkin sekä luontopolkuna Palaneenkallioiden maastossa. 

Palaneenkalliolle rakennetaan laavu ja puucee 

 

Golf-analysaattori /Vili Custom Golf Oy  

JULKINEN TUKI: 2905,4  

KOKONAISBUDJETTI: 14527  

PAIKKAKUNTA: Lappajärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:  päättynyt 19.2.2013   

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan uusi golf-analysaattori. Analysaattorin laajentaminen golf-simulaattoriksi mahdollistaa 

yritystoiminnan laajentamisen myös talvitoimintaan 
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Kuntopyörien hankinta/Evijärven Klubi-97 ry  

JULKINEN TUKI: 11136  

KOKONAISBUDJETTI: 18560  

PAIKKAKUNTA: Evijärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.12.2011 - 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Ei hankekuvausta. Rahoituksen avulla hankittiin kestävyysryhmäliikuntatuntien järjestämistä var-

ten 10 kpl spinning pyöriä  

 

Liikuteltava toimitsijatila varusteineen/Lapuan Virkiän suunnistusjaosto  

JULKINEN TUKI: 12000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Lapua  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Lapuan Virkiä ry järjestää vuosittain useita tapahtumia eri puolilla Lapuaa. Tapahtuman onnistunut 

järjestäminen edellyttää liikuteltavan vaunun lisäksi siirreltävää telttaa sekä sähkön tuottamista suurempaan tarpee-

seen invertteri-aggregaatilla, millä toimivat myös herkemmät laitteet. Iltarastitapahtumien lisäksi siirrettävää vaunua 

voidaan käyttää myös muunlaisissa tapahtumissa.  

 

Geokätköily tunnetuksi/Härmänmaan 4H-yhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 54000  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on perehdyttää alueen kuntien geokätköilystä kiinnostuneet harrastuk-

sen pariin. Hankkeessa luodaan geokätköjä toteutusalueelle ja opastetaan kiinnostuneita harrastukseen. 

 

Lakeaharju - kehittyvä palvelukokonaisuus/Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu  

JULKINEN TUKI: 101250  

KOKONAISBUDJETTI: 112500  

PAIKKAKUNTA: Vimpeli  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada Lakeaharjun alueella käynnistetyksi valtakunnallisesti merkittävä, 

korkeatasoinen harjoittelu- ja kilpailukeskus, joka tarjoaa liikunta- ja urheilupalveluiden ja laadukkaiden puitteiden li-

säksi majoitus- ja ravitsemuspalveluja sekä hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hanke toimii yhteen kokoavana koordinaa-

tiohankkeena. Hankkeen kohderyhmiä ovat urheiluseurat, urheilijat, liikunnan harrastajat, matkailu- ja palvelualojen 

yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat sekä lähikuntien asukkaat. Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään keskuksen 

toiminta, luodaan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä tiedotetaan aktiivisesti toiminnasta tavoitteena 

mahdollisimman laaja kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö.  
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Lapuan Kivenmäen Ampumarata, esiselvitys/Lapuan seudun Ampumaratayhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 11040  

KOKONAISBUDJETTI: 13800  

PAIKKAKUNTA: Lapua  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2010–31.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tehdään uuden ampumaradan suunnitelma ja rakentamisen kustannusarvio. Hanke käsittää La-

puan kaupungilta vuokrattavalle alueelle rakennettavan ampumaradan, jolle sijoitetaan kivääriradat, kasa-ammunta-

rata, pistooliradat, villikarju- ja hirviradat sekä haulikkoradat skeet- ja trap-ammuntaa varten. Lisäksi rakennetaan re-

serviläisammuntaan soveltuvat radat kaikkine tarvittavine rakennuksineen. Hankkeen kohderyhmiä ovat metsästyksen 

harrastajat, kilpa- ja harrastaja-ampujat sekä reserviläisampujat. 

 

Pohjanmaan Järviseudun Tervareitti/Järviseutu-seura ry  

JULKINEN TUKI: 59727,2  

KOKONAISBUDJETTI: 74659  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.7.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on luoda alueen vesistöjä ja jokia hyödyntävä melontareitin toteutuksen 

mahdollistava kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on kehittää vesistöihin liittyviä virkistys-, harrastus- ja matkailukäyt-

töä edistäviä palveluja ja tuotteita. Melontareitin ja palveluiden kehittämisen tavoitteena on lisätä alueen matkailullista 

vetovoimaa sekä lisätä alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia kokea ja tutustua vesistöjen tarjo-

amiin virkistyselämyksiin ja harrastusmahdollisuuksiin 

 

Seura- ja kilpailutoiminnan kehittäminen kansainvälisyyden kautta/Kauhavan Ratsastusseura ry  

JULKINEN TUKI: 19109,75  

KOKONAISBUDJETTI: 27500  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Kauhavan Ratsastusseuran seura- ja kilpailutoimintaa tuomalla 

uusia kilpailulajeja erityisesti Englannissa olevien yhteistyökumppaneiden kautta. Uusi laji mm. Hunter-estekilpailut. Yh-

teistyökumppanit haettiin tätä hanketta edeltävällä esiselvityshankkeella. Hankkeen tavoitteena on myös tutustuminen 

seura- ja kilpailutoimintaan Englannissa. Hankkeessa käännetään uusien kilpailujen säännöt Suomeen soveltuviksi sekä 

järjestetään harjoitus- ja valmennustoimintaa. Kohderyhmänä Kauhavan Ratsastusseura ry:n jäsenet sekä harrastajat 

koko Aisaparin alueella sekä myös muualla Suomessa 

 

Uusia uria ratsastusharrastukseen/Kauhavan Ratsastusseura ry  

JULKINEN TUKI: 10050  

KOKONAISBUDJETTI: 10050  

PAIKKAKUNTA: Kauhava  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 7.10.2011 - 31.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: KV-esiselvityshankkeen tavoitteena on kansainvälisten yhteistyökumppanien ja tutustumiskohtei-

den kautta löytää uusia toimintatapoja ja ideoita ratsastuksen harrastajille seuratoiminnan, luontomatkailun ja kilpailu-

toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää toimintaan uusia muotoja siten, että harrastajia saataisiin lisää. 
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Yhteistyökumppaneita haetaan Englannista, Irlannista sekä Ruotsista. Kohderyhmänä ovat koko Aisaparin alueen rat-

sastuksen harrastajat sekä osittain myös matkailuyrittäjät. 

 

VILI- Virkistys -ja liikunta-alueet kuntoon/Aisapari ry  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 15234  

PAIKKAKUNTA: Kauhava, Vimpeli, Alajärvi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.12.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella edistetään maaseudun yhteisöjen käytössä olevien alueiden monimuotoisuutta, viih-

tyisyyttä ja monipuolista käyttöä tukemalla maisemasuunnitelmien laatimista ja luonnon monimuotoisuusalueiden 

suunnittelua. Hankkeen kohderyhmänä ovat Aisaparin alueen kylät. Hanke on koordinointihanke, johon haetaan vähin-

tään 10 alahanketta, joissa jokaisessa toteutetaan suunnitelma ympäristön parantamiseksi. Tämä tukipäätös koskee 

koordinoinnin osuutta 

 

Editori ja prompteri ryhmäliikuntatuntien tekemiseen ja esittämiseen/Fitner oy  

JULKINEN TUKI: 39066  

KOKONAISBUDJETTI: 78132  

PAIKKAKUNTA: Lapua  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 16.6.2010–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan ja kaupallistetaan ryhmäliikuntaohjaajille suunnattu tietokoneohjelma. 

 

1.2 AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA RY 
 

Keilahalli Ikaalisiin/KEILASEURA IKKE RY  

JULKINEN TUKI: 4864  

KOKONAISBUDJETTI: 7500  

PAIKKAKUNTA: Ikaalinen  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Ikaalisiin keilahalli hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset Ikaalilaiset, sekä lähialueen 

(150 km säteellä), että koko Pirkanmaan väestö.  Tavoitteena on liikunnallisen kasvuympäristön kehittäminen ja moni-

puolistaminen, eli saada liikkuminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.   

 

Kisapirtti - entistä ehommaksi/KÖÖRTILÄN KIRI RY  

JULKINEN TUKI: 28684  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Merikarvia  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kisapirtin käyttö on 2000-luvulla lisääntynyt.  Talosta on tullut Merikarvian eteläisten kylien asuk-

kaiden kokoontumispaikka, koska se sijaitsee keskeisellä paikalla ja alueen kyläkoulut on lakkautettu.  Talossa pidetään 

vuosittain yli 50 tilaisuutta, kuten seuran ja kansalaisopiston liikuntatilaisuuksia, yhdistysten kokouksia, syntymäpäivä-

juhlia, pikkujoulujuhlia ja tanssejaOn tärkeätä, että taloa kunnostetaan sekä Köörtilän, että naapurikylien asukkaiden 
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kokoontumispaikkana, jossa hoidetaan yhteisiä asioita ja harrastuksia.   

   

Pontevan talon saunatilojen saneeraus/PARKANON PONTEVA RY  

JULKINEN TUKI: 9747  

KOKONAISBUDJETTI: 25030  

PAIKKAKUNTA: Parkano  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Parkanon Pontevan urheiluseura saneeraa urheilutalon saunatilat sekä siihen liittyvät käytävä- ja 

wc-tilat. Saneeraus parantaa ensisijassa urheilijoiden (nyrkkeily ja hapkido) hygienia ja puhdistautumistilannetta.  Sa-

neerauksen jälkeen urheiluseuralla on mahdollisuus tilojen markkinointiin ulkopuolisille, jolloin on mahdollisuus saada 

vuokratuloja toimintaan.  Tehtävä saneeraus parantaa oleellisesti Parkanon liikuntamahdollisuuksia. 

     

Ampumarata-alueen kehittäminen/VATULAN AMPUMAURHEILUKESKUS RY  

JULKINEN TUKI: 12966  

KOKONAISBUDJETTI: 32415  

PAIKKAKUNTA: Ikaalinen  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.6.2011–30.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Vatulan ampumaurheilukeskuksen kehittämistoimenpiteitä, joilla paran-

netaan alueen käytettävyyttä ja sen soveltumista metsästysammunnan harjoitteluun ja kilpailuihin, sekä muiden aluetta 

käyttävien toimijoiden tarpeisiin.    

  

Jatkohanke Ravirata/KANKAANPÄÄN HEVOSKASVATUSYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 18271  

KOKONAISBUDJETTI: 62500  

PAIKKAKUNTA: Kankaanpää  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2010–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla pystytään laajempaan raviradan hyödyntämiseen.  Paikallisravien järjestäminen 

on mahdollista kohtuullisella työpanoksella.  Hanke on etuna, jos rataluokitus toteutetaan.  Rata-alueen käyttömäärä 

paranee, sekä mahdollistaa laajemman toiminnan sekä alueellisesti, että toiminnan tasolla.   

      

Merikarvian ilma-aseradan kehityshanke/MERIKARVIAN SEUDUN AMPUJAT RY  

JULKINEN TUKI:22230  

KOKONAISBUDJETTI: 40000  

PAIKKAKUNTA: Merikarvia  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Merikarvialle vapaa-aikakeskus Rysän alakertaan hankitaan 10 elektronista taululaitetta sekä ra-

kennetaan kaksi elektronista hirvirataa täydentämään nykyistä kapasiteettia.  Toimenpide mahdollistaa kansallisten ja 

kansainvälisten leirien sekä kilpailuiden järjestämisen sekä huipputason harjoittelun. 

 

Nuorten Aktiviteettien lisääminen Tykköön seudulla/TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 7000  

KOKONAISBUDJETTI: 8000  
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PAIKKAKUNTA: Jämijärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan leikkipuisto ja frisbeegolf ratatarvikkeet ja asennetaan ne paikoilleen Tyk-

köön kylätalon alueelle ja rakennetaan kesäkioski -60 luvun malliin Tykköölle, jossa työllistetään kesällä kylännuoria ja 

saadaan parannettua kyläläisten sosiaalista kanssakäymistä ja ehkäistyä nuorten syrjäytymistä  

      

Soikan pururadan kunnostaminen ja käytön laajentaminen ympärivuotiseksi/VENESKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY 

JULKINEN TUKI: 6000  

KOKONAISBUDJETTI: 12000  

PAIKKAKUNTA: Kankaanpää  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa kylässä oleva noin kilometrin pituinen pururata ja saada se 

ympärivuotiseen monipuolisempaan käyttöön.  Pururadan kunnostaminen helppokulkuisemmaksi mahdollistaa erityi-

sesti ikäihmisten, naisten ja lasten liikkumisen.  Pimeään aikaan sauvakävelijöillä sekä lenkkeilijöillä olisi käytössä tur-

vallinen ja miellyttävämpi reitti kulkea.  Kunnostettu pururata mahdollistaa talvella sekä luistelu- että murtomaahiih-

don.         

Nuorissa on tulevaisuus/LC HONKAJOKI  

JULKINEN TUKI: 9192  

KOKONAISBUDJETTI: 17000  

PAIKKAKUNTA: Honkajoki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Peruskunnostetaan Honkajoen keskustan alueella olevat leikkipaikat sekä hankitaan uusia leikki-

välineitä poistettavien välineiden tilalle.     

       

Maastoratahanke Lavian Ratsastajille/LAVIAN RATSASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI: 3742  

KOKONAISBUDJETTI: 11500  

PAIKKAKUNTA: Lavia  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 23.8.2010–31.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Maastoratahanke, johon rakennetaan rata (tiepohja) ja kiinteitä sekä liikuteltavia esteitä.  Rata on 

tarkoitettu kaikille kenttäratsastuksesta kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat vaihtelua ratsastusharrastukseen, jolloin 

he voivat käydä maastoradalla.  Lavian ratsastajien lisäksi rataa voivat käyttömaksua vastaan käyttää kaikki kiinnostu-

neet.  Tavoitteena on tukea ratsastusharrastusta ja parantaa harjoitusmahdollisuuksia seuran lähialueilla.   

        

Jämi lentokuntoon 2014/TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 20868  

KOKONAISBUDJETTI: 52170  

PAIKKAKUNTA: Jämijärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä Jämistä Suomen merkittävin laskuvarjohyppykeskus.  Hankkeen 

yhtenä tärkeimpänä osana on ns. teknisen rakennuksen hankkiminen Tampereen laskuvarjokerhon omistukseen. Tek-

ninen rakennus toimii sekä laskuvarjohyppääjien toimitilana, että muiden ilmailijoiden harrastustilana. Rakennuksessa 

toimii nyt tällä hetkellä riippuliitäjiä ja lennokkiharrastajia.  Tarkoituksena on turvata kaikkien toimijoiden toiminta nyt 

ja tulevaisuudessa.  Lisäksi laskuvarjohyppytoiminnan kasvattamiseksi tarvitaan lentopetroolisäiliö.  Myös tandemhyp-

pytoimintaa kehitetään, jolloin Jämin palvelutarjonta monipuolistuu ja uusia ihmisiä saadaan tutustutettua lajin pariin.

    

Koneinvestointi- ja kyltityshanke/YLÄ-SATAKUNNAN MOOTTORI- JA KELKKAKKAKERHO  

JULKINEN TUKI: 4951  

KOKONAISBUDJETTI: 10500  

PAIKKAKUNTA: Kihniö  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.2.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen ensivaiheen toimenpiteenä hankitaan moottorikelkkailu-urien tasaus ja kunnossapito-

töihin tarvittava kunnossapitolana, hankinta tehdään helmikuun 2011 aikana.  Seuraavassa vaiheessa tehdään reitti-

merkinnät, -opastustaulut ja kyltitykset Kihniön alueella (2011–2012 kesällä ja syksyllä). 

 

Moottorikelkan hankinta/Voimistelu- ja Urheiluseura Kiikoisten Kirma ry  

JULKINEN TUKI: 3941  

KOKONAISBUDJETTI: 10000  

PAIKKAKUNTA: Kiikoinen  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.12.2010–31.7.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kiikoisten Kirma hankkii moottorikelkan, jolla hoidetaan kunnan yleistä latuverkostoa.  Tästä hyö-

tyvät muun muassa kunnan alakoululaiset ja kaikki latujen käyttäjät.  Kuntalaisten käytettävissä on entistä laajempi 

latuverkosto.  Ladut voidaan pitää hyvässä hiihdettävässä kunnossa säännöllisesti. 

 

Moottorikelkan hankinta/PARKANON URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 5242  

KOKONAISBUDJETTI: 13000  

PAIKKAKUNTA: Parkano  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan moottorikelkka hiihtolatujen tekoa varten.  Parkanon Urheilijat on merkittävä latujen 

ylläpitäjä Parkanon alueella. Kelkalla hoidetaan siis pääosin Parkanon alueen latuverkosto ja luodaan kuntalaisille mah-

dollisimman hyvät mahdollisuudet harrastaa hiihtourheilua sekä kuntoilu että kilpailumielessä  

      

Reitinhoitokelkan hankinta/HONKAJOEN KELKKA & MÖNKIJÄ RY  

JULKINEN TUKI: 5150  

KOKONAISBUDJETTI: 10500  

PAIKKAKUNTA: Honkajoki  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.11.2012–30.4.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Honkajoen Kelkka & Mönkija ry on hankkimassa kelkkaurareitistön hoitoa varten työkelkkaa.  Uusi 

työkelkka mahdollistaa myös hiihtolatujen tekopalvelun esim. kyläyhdistyksille, yrityksille tai yksityisille kuntalai-

sille.  Yleisesti ottaen investointi palvelee Honkajoen alueen talvista harrastustoimintaa laajasti.   

      

Liikkuva arki yhdessä - Perheiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla /LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA UR-

HEILU  

JULKINEN TUKI: 14560  

KOKONAISBUDJETTI: 20800  

PAIKKAKUNTA: koko alue  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Liikkuva arki yhdessä -hankkeen tavoitteena on tarjota perheille tukea terveyttä ja hyvinvointia 

edistävään elämäntapaan ja kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä.  Paikallisia seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä tuetaan 

perheiden hyvinvointia edistävien toimintatapojen käynnistämisessä.  Hanke kohdentaa toimenpiteitä alle kouluikäisille 

ja alakouluikäisille lapsille vanhempineen.  Tavoitteena on, että 1. Tapahtumia toteutetaan laajasti koko toiminta-alu-

eella ja Hippulat vinkumaan -tapahtuma käynnistetään Kankaanpään lisäksi kahdessa uudessa kunnassa.  2. Perheliikun-

takerhot käynnistyvät kolmen kunnan alueella ja niihin osallistuu 89 lasta vanhempineen osaavien ja innostuneiden 

ohjaajien ohjaamina  

 

YES-COMM-ACT, Rising YOUTH BANDS - international project/PARKANON KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 39600  

KOKONAISBUDJETTI: 55000  

PAIKKAKUNTA: Parkano  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.4.2014  

HANKKEEN KUVAUS: 1. Musiikki- ja bänditoiminta; parkanolaisten/alueen nuorten soitto-, tanssi- ja liikuntatoiminnan 

aktivointi sekä osaamistason kehittäminen.  2. Yhteisöllisyys; uusien toimintamallien siirtäminen, yhteisöllisyyden, yh-

dessä tekemisen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen. Kehittämisen painopiste virkistyksellinen ja myönteisiä elämyksiä 

tuottava. 3. Matkailu/kulttuurimatkailu; paikkakunnan tunnettavuuden lisääminen ja uusien polkujen hakeminen kan-

salliseen että kansainväliseen matkailu- ja kulttuurimarkkinointiin.  Lisäksi kokemuksia vaihdetaan kivi-ja puurakenta-

misessa. 4. Liikunta; kokemusten vaihto ja yhteistyö (koululiikunta, hiihtoklubitoiminta). Partnereina Parkanon kaupunki 

ja parkanolaiset yhdistykset, LAG C.S.R. Marmo Melandro Italia sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta. 

     

Ampumaurheilutoiminnan kehittämishanke/KANKAANPÄÄN AMPUJAT RY 

JULKINEN TUKI: 27483  

KOKONAISBUDJETTI: 56864,25  

PAIKKAKUNTA: Kankaanpää  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.4.2012–31.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on investoinnein saattaa ampumaurheilun harrastusmahdollisuudet Kan-

kaanpäässä vastaamaan nykypäivän vaatimuksia taululaitteiden, tulosten seurantamahdollisuuksien kuin liikuntarajoit-

teisten harrastajien esteettömyysnäkökohtien osalta.    

 

Asuntovaunualueen rakentaminen/PARKANON URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 12184  

KOKONAISBUDJETTI: 30460  

PAIKKAKUNTA: Parkano  
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HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.2.2011–30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Käenkoskikeskuksen fyysisiä puitteita edelleen kehittääkseen ParkU aikoo rakentaa alueelle noin 

0,5 ha suuruisen, 20 sähköistettyä asuntovaunu-/asuntoautopaikkaa käsittävän asuntovaunualueen.  Hankkeen vaiku-

tuksena on, että oheispalvelutarjonta Käenkoskikeskuksen alueella järjestettäville erilaisille tapahtumille, tilaisuuksille 

ja juhlille monipuolistuu.  Käenkoskikeskuksen toimijat voivat tarjota nyt myös matkailuauto- ja karavaanarikävijöille 

aikaisempaa laadukkaammat puitteet alueella viihtymiseen.  Osaltaan asuntovaunualueen rakentaminen myös paran-

taa Käenkoskikeskuksen edellytyksiä kehittyä matkailukohteena.  Hyödynsaajina hankkeessa ovat Parkanon Urheilijat 

jaostoineen ja jäsenineen. Käenkoskikeskuksessa järjestettävien tanssien, juhlien ja tapahtumien järjestäjät, Parkka-te-

atteri, Parkanon matkailutoimijat ja Parkanon kaupunki.  Lisäksi hyödynsaajina ovat keskuksessa käyvät loppukäyttäjät

  

1.3 AKTION ÖSTERBOTTEN RF 
 

Karperö Friskcenter/KARPERÖ UNGDOMSFÖRENING STRANDLID R  

JULKINEN TUKI: 32000  

KOKONAISBUDJETTI: 80000  

PAIKKAKUNTA: Mustasaari  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: En del av källaren i det nya allaktivitetshuset inreds till ett friskcenter med bastu, konferensutrym-

men ochett gym. Friskvårdscentret kommer att användas såväl dagtid av byns många aktiva seniorer och andradaglediga 

som kvällstid av olika föreningar eller enskilda motionärer. Möjlighet till olika former av leddverksamhet erbjuds i och 

med ett välutrustat mötesutrymme.  

    

Ombyggnad av gym/MAXMO SPORTKLUBB R.F.  

JULKINEN TUKI:13814  

KOKONAISBUDJETTI: 34535  

PAIKKAKUNTA: Vöyri  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  27.6.2013–31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet består av att bygga om ett befintligt kallförråd till ett större och mera användarvänligt 

gym än det befintliga.      

       

Alla ut och kasta/IDROTTSKLUBBEN MYRAN R.F.  

JULKINEN TUKI: 5408  

KOKONAISBUDJETTI: 13520  

PAIKKAKUNTA: Kruunupyy  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–30.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektets mål är att bygga en 9 håls frisbee golfbana. Banan byggs i anslutning till elljusspåret i 

Nedervetil. Målgruppen är alla innevånare som kan och vill röra på sig, speciellt vill vi få ungdomarna engagerade.

       

Närpes motionspark/TENNISFÖRENINGEN TRÄFF  

JULKINEN TUKI: 5600  

KOKONAISBUDJETTI: 14000  
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PAIKKAKUNTA: Närpiö  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2014–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: En unik motionspark i Närpes och omnejd för ungdomar och vuxna. Sju träningsstationer anläggs 

invid tenniscenter och fotbollsplan. Parken är den enda i sitt slag i Sydösterbotten. Stationerna möjliggör såväl spontan-

motion som handledd idrottslig träning av motorik, kondition, styrka och balans. Resultatet väntas bestå av att ca 500 

besökare använder motionsparken. Parken resulterar i ökat intresse och utövande av fysisk träning. 

      

Fagerö minigolf/SKÄRGÅRDENS VÄNNER RF  

JULKINEN TUKI: 13560  

KOKONAISBUDJETTI: 33900  

PAIKKAKUNTA: Närpiö  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet går ut på att bygga en minigolfbana på Fagerö. Minigolfbanan som är en 12-banors an-

läggning är ett delmål i en helhetsplan som finns över området kallad "Fagerö utveckling".  

       

TORNILEIKKI/SF CARAVAN JAKOBSTADSNEJDENS R.F.  

JULKINEN TUKI: 5801  

KOKONAISBUDJETTI: 14503  

PAIKKAKUNTA: Pedersöre  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet går ut på att grundrenovera lekparken vid föreningens område i Sexsjö. Lekparken drä-

neras så att den skall torka upp fortare och i lekparken uppmonteras en LAPPSET klätterställning modell FINNOTOR-

NILEIKKI. Med detta projekt får vi lekparken i skick enligt EU bestämmelser.  

    

UTVECKLING AV HARRSTRÖM BY, för att höja invånarnas trivsel och locka till bosättning/HARRSTRÖM UNGDOMS- O 

HEMB. FÖRENING  

JULKINEN TUKI: 25253  

KOKONAISBUDJETTI: 63511  

PAIKKAKUNTA: Korsnäs  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.201031.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Målgruppen är invånarna i Harrström med omnejd. De planerade åtgärderna skall bidra till en 

trygg och meningsfull fritid för alla åldrar genom att man på ett bättre sätt tillvaratar de möjligheter till fritidssysselsätt-

ning som finns. Åtgärderna består bl.a. av att bygga ett vindskydd som kan användas vid jakt och fiske, att restaurera 

den gamla fiskekajen så att den kan användas som gästhamn, att placera ut bord och stolar vid sevärdheterna som kan 

användas av motionärer och besökare, att anlägg en flytbrygga vid båthamnen för att underlätta i- och urstigning av 

båtar, att anlägga en brygga vid simstranden för att tryggt kunna utöva vattensportaktiviteter.  

        

UTVECKLING AV ÖSTERFJÄRDEN I NÄMPNÄS/NÄMPNÄS BYS SAMFÄLLIGHETER  

JULKINEN TUKI: 6107  

KOKONAISBUDJETTI: 11156  

PAIKKAKUNTA: Närpiö  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 4.5.2009–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet går ut på att göra en plan över åtgärder för att Österfjärden skall bli ett rekreationspara-

dis för boende runt fjärden samt övriga bybor och besökare. Planera simstrand samt därtill hörandeservicebyggnader 

samt övrigt rekreationsanläggningar (möjligen bollplan). På området skall också planera sen småbåtshamn så att by-

borna har möjlighet att besöka skärgården för rekreation.   

    

VINTERBADARBASTU/KRISTINA WINTERSWIMMERS R.F.  

JULKINEN TUKI: 23699  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Kristiinankaupunki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.5.2008–31.3.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Föreningen uppför en bastubyggnad för vinterbadare.   

  

Yttermark fritidsaktivitetsområde/FÖRÄLDRAFÖR. VID YTTERMARK SKOLA RF  

JULKINEN TUKI: 10089  

KOKONAISBUDJETTI: 25522  

PAIKKAKUNTA: Närpiö  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet går ut på att bygga en ishockeyrink som kan användas för andra sporter sommartid. En 

begagnad barack inköps också.      

 

Förundersökning för Iskmoleden/FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF  

JULKINEN TUKI: 7280  

KOKONAISBUDJETTI: 13000  

PAIKKAKUNTA: Mustasaari  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.11.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att göra en vandringsled i områdena kring Iskmo-

sunden, byarna Iskmo och Jungsund i Korsholm, samt att planera de åtgärder som behövs för att förverkliga vandrings-

leden.  

       

Vandringsled vid gruvan/KORSNÄS MINE CENTER R.F.  

JULKINEN TUKI: 5471  

KOKONAISBUDJETTI: 12500  

PAIKKAKUNTA: Korsnäs  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Denna nya led, som Korsnäs MIne Center skall göra skall innehålla information om gruvtiden i 

Korsnäs, intressant geologi och gruvhistoria som skall intressera alla åldersgrupper. Hållbara skyltar för utomhusbruk 

tillverkas också. Målgrupp: kommuninvånare, turister, emigranter, företagsgrupper, skolklasser och geologiskt intres-

serade specialgrupper. Vårt mål i framtiden (utanför projektet) bygga upp verksamhet på gruvområdet i Korsnäs i små 
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etapper och i framtiden göra området till ett informationscenter över gruvverksamhet, skapa turism och äventyr i an-

slutning till området och satsa på att bli "södra inkörsporten till Finlands världsarv".  

     

VANDRINGSLEDS-TURISM/PEDERSÖRE KOMMUN  

JULKINEN TUKI: 8246  

KOKONAISBUDJETTI: 15723  

PAIKKAKUNTA: Pedersöre  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2009–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Vandringsleds-turism projektet är ett förundersökningsprojekt där vandringslederna i Pedersöre 

kommunskall få en konkret plan som lyfter upp lederna igen som besöksmål. Lederna skall få nya dragningar, ny och 

klarare skyltning och flera servicepunkter. Allt detta skall kartläggas och planeras inom ramen för projektet.  

 

Idrott som integreringsresurs/GARANTIFÖRENINGEN FÖR NORRVALLA FOL  

JULKINEN TUKI: 31553  

KOKONAISBUDJETTI: 56345  

PAIKKAKUNTA: Vöyri/Pohjanmaa  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Idrotten är gränslös på många olika sätt och den kan via föreningar bidra till en bättre integrering 

av nya finländare. Idrottsgemenskapen står på en stark grund där man lär känna varandra, respektera och ta till sig 

andras värderingar. Detta motverkar även både på kort och lång sikt rasism och främlingsfientlighet. Föreningen vill 

undersöka metoderna främst hos vårt västra grannland Sverige hur idrottsföreningar och utbildningsinstanser arbetar 

med idrottsbetonad integration och hur vi tillsammans kan mötas på en nordisk och internationell arena. Folkhögskolan 

vill också fokusera på invandrarkvinnors deltagande i idrott och motion och möjligheter att integrera och utjämna skill-

nader som berör på kön. Vi ser deltagandet i seminarier/evenemang som ordnas som väldigt viktiga vad gäller projektets 

innehåll. Det är mycket via sådana möten som impulser och nya idéer kommer till och förverkligas. Det kommer att 

läggas vikt på presentation av folkhögskolans metoder och marknadsföringen av våra resultat. Garanti föreningen vill 

dels undersöka och ta del av de metoder och arbetssätt som man idkar inom detta område i Norden men också sprida 

våra egna lärdomar av det arbete som redan gjorts och görs. Vi tror att vi genom det globala nätverket kan nå bättre 

resultat lokalt. Kopplingen mellan den nordiska arenan och praktiken på verkstadsgolvet är närmare än vad vi tror.

       

PEDERSÖRE DANSFABRIK/PEDERSÖRE KOMMUN  

JULKINEN TUKI: 19860  

KOKONAISBUDJETTI: 13714  

PAIKKAKUNTA: Pedersöre  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2008–31.8.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Pedersöre dansfabrik är ett projekt kring dans, rörelseglädje och samarbete över genertionsgrän-

serna. Målsättningen med projektet är att hitta nya dansaktiva, att se bredden i danskonsten. Att aktivera mera pojkar 

och män inom dans, att kunna presentera allt från folkdans till streetdance som ett aktivt fritidsintresse. 

        

VAASANSEUDUN HEVOSURHEILUKESKUKSEN ALUEELLISEN YHTEISTOIMINTAMALLIN SUUNNITTELU/VAASANSEU-

DUN URHEILUHALLIT KUNTAYHTYMÄ  

JULKINEN TUKI: 44800  

KOKONAISBUDJETTI: 80000  

PAIKKAKUNTA: Mustasaari  
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HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Työryhmän tavoitteena on saada hevosurheilukeskuksesta ravikansaa houkutteleva, palveleva ja 

toimivakokonaisuus, suunnitella koko aluetta hyödyttäviä yhteisiä matkailutuotteita verkostoitumalla alueenmatkai-

luelinkeinon ja hevosyrittäjien kanssa, kehittää yritysten tyky-toimintaan myös hevosiin liittyviä tuotteita, hyödyntää 

koko alueen erilaiset ratsastukseen soveltuvat reitit yhdeksi kokonaisuudeksinähtävyyksineen, suunnitella lapsille ja 

nuorille sopivia ja heitä puhuttelevia tuotteita ja palveluja sekä selvittää, miten erityisryhmien liikuntapalveluja voidaan 

kehittää alueella ja miten nykyiset toimijat voidaan liittää yhteistyöketjuun. Hankkeen tuloksena syntyy hedelmällinen 

koko aluetta hyödyttävä yhteismalli.  

    

Wasa Race Park - monitoiminen moottoriurheilukeskus, esiselvitys/WASA RACE PARK ASSOCIATION R.Y 

JULKINEN TUKI: 18528  

KOKONAISBUDJETTI: 47590  

PAIKKAKUNTA: Mustasaari  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2009–30.6.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään esiselvitys Wasa Race Parkin monitoimisen moottoriurheilukeskuksen toteut-

tamisesta. Tavoitteena on kansainvälisiä, vähintään EM-tason, ja kansallisia, SM-tason, moottoriurheilukilpailuita järjes-

tävä moottoriurheilukeskus, joka lisää koko seudun vetovoimaisuutta laajentamalla moottoriurheilun harrastusmahdol-

lisuuksia.  

       

1.4 ELÄVÄ KAINUU LEADER RY 
 

DiscGolfPark/Heinämäen kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 19880  

KOKONAISBUDJETTI: 28000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.1.2012–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään kyläkeskuksen toimintaa rakentamalla frisbeegolfpuisto kaikenikäisten ky-

läläisten ja vapaa-ajan asukkaiden harrastealueeksi.  Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi kohde, akti-

voida asukkaita yhteistyöhön sekä luoda uusia työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.    

 

Saukkovaaran liikuntakeskuksen huoltotila/RISTIJÄRVEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 46296  

KOKONAISBUDJETTI: 51440   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  15.6.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Saukkovaaralle huoltotila maastohiihto-/ulkoilureittienläheisyyteen. Ra-

kennettava huoltorakennus on helposti muunneltavissa eri harrasteryhmien käyttöön (laskettelu, maastohiihto, maas-

topyöräily) muunneltavien väliseinien ansiosta. Huoltotilan käyttö suuntautuu pääasiassa maastohiihtoon ja talvilajeihin 

sekä eri tapahtumien tarkoituksiin ympäri vuoden mm. lasten ja nuorten liikuntakerhojen tukipaikkana 

 

Suomussalmen raviradan peruskunnostus/Suomussalmen hevosystävät ry  

JULKINEN TUKI: 5774,17  

KOKONAISBUDJETTI: 11548,35   
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.6.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Suomussalmen kunta on sitoutunut tukemaan Hevosystäviä ostamalla raviradan alueen, mikäli 

yhdistys peruskorjaa radanjatkokäyttöä varten. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ravirata jatkokäyttöä varten. Hank-

keen aikana kavioura peruskorjataan. Hankkeella varmistetaan ravi- ja valmennustoiminnan jatkuminen Ylä-Kainuun 

alueella sekä tuetaan hevosharrastusta ja siihen liittyvää yhdistystoimintaa. 

 

Liikunnasta lisäpotkua/Idän Taiga ry  

JULKINEN TUKI: 50328  

KOKONAISBUDJETTI: 55920  

PAIKKAKUNTA: Kuhmo-Suomussalmi  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:  12.4.2011–31.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan liikunta- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset, aktiiviset urheiluseu-

rat ja kyläyhdistykset sekä sellaiset henkilöt, joilla on halua tulla mukaan kehittämään terveys- ja kuntoliikuntatuotteita, 

mutta heillä ei ole omaa yritystä. Samalla selvitetään keinot, millä tavalla heidän osaamistaan voidaan hyödyntää jat-

kossa. Tavoitteena saada 20 uutta toimijaa kehittämään em. teemaa. Kartoitetaan myös toimijoiden halukkuus tiivistää 

yhteistyötä yhteisen yrityksen kautta. 

 

Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja vesistömatkailun starttihanke/Kainuun Etu ry  

JULKINEN TUKI:146224,8  

KOKONAISBUDJETTI: 162472   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

 

1.5 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY 
 

Frisbeet liitämään/RIIHIMÄEN FRISBEEGOLF RY  

JULKINEN TUKI: 15600  

KOKONAISBUDJETTI: 26000  

PAIKKAKUNTA: Loppi ja Riihimäki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 27.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Riihimäen Riutan ulkoilualueella sijaitseva 12-väyläinen frisbeegolfrata laajennetaan 18-väyläiseksi 

ja Lopelle Isokorkeen alueelle tehdään 9-väyläinen frisbeegolfrata.    

 

Lopen ampumaradan ympäristön kehittäminen/LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 23849  

KOKONAISBUDJETTI: 47698  

PAIKKAKUNTA: Loppi    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.5.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Lopen ampuradan alueelle kota, ruopataan alueella oleva lampi, kunnos-

tetaan ratarakennuksia sekä tehdään maisemointitoimenpiteitä.    
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Joentaan kylän lähiliikuntapaikka, Jokylä-hanke/JOENTAAN KYLÄYHDISTYS RY 

JULKINEN TUKI: 12335  

KOKONAISBUDJETTI: 24670  

PAIKKAKUNTA: Loppi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.3.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan lähiliikuntapaikka Joentaan kylän asukkaille   

    

Pienet investoinnit EMO-alueella/RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖ   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 15.6.2010–31.5.2015  

HANKKEEN KUVAUS: Avantouintipaikan kunnostaminen     

  

Pienet investoinnit EMO-alueella/RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 15.6.2010–31.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sukellustasanteen ja portaiden rakentaminen    

     

Pienet investoinnit EMO-alueella/PAIJALAN KYLÄN YHTEISALUEET   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 15.6.2010–31.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Ulkoilureitin rakentaminen    

      

Pikkupässi 1/LOPEN KUNTA 

JULKINEN TUKI: 31062,4  

KOKONAISBUDJETTI: 38828  

PAIKKAKUNTA: Hyvinkää   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 16.2.2012–28.2.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan polkupyöräreittiä Hyvinkään, Lopen sekä Karkkilan alueella 

 

Polkua luontoon/HYVINKÄÄN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 13500  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

PAIKKAKUNTA: Loppi  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 11.1.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Suunnitellaan luontopolkuverkosto Hyvinkään alueelle. Hankkeen tuloksena syntyy yhteistoimin-

taverkosto, yksityiskohtainen investointihankesuunnitelma, luontoselvitykset, reitti- ja työsuunnitelmat ja sisältöä kou-

lujen käyttöön suunniteltuihin luontopolku-opetuspaketteihin sekä tietotauluihin 

 

Pienet investoinnit EMO-alueella/HYVINKÄÄN CURLING   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  
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HANKEAIKA: 15.6.2010–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pelikivien hankkiminen     

   

LÖYDÄ LUONTOON!/HYVINKÄÄN RASTI RY  

JULKINEN TUKI: 20000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Hyvinkää, Karkkila, Loppi  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.3.2011–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Nuorisohanke, jonka tavoitteena on tutustuttaa nuoret luontoon ja tukea nuorten arkiliikkumista 

lähialueen luonnossa. Osana hanketta kartoitetaan lähialueiden koulujen maastot suunnistuskäyttöön. Hyvinkään Rasti 

kehittää uuden toimintakonseptin aloittaja- ja harrastetoimintaan, jonka tuloksena kartoitetuille alueille järjestetään 

vuosittain kaksi - kolme nuorisotapahtumaa sekä harrastesuunnistusta laajemmalle kuntoilijajoukolle 

      

Räyskälä AirPark – esiselvityshanke/RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 102475,32  

KOKONAISBUDJETTI: 129176  

PAIKKAKUNTA: Hausjärvi, Hyvinkää, Tuusula  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2012–31.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tehdään suunnitelma Räyskälän Ilmailukeskuksen alueen kehittämisestä, tutustutaan vastaaviin 

alueisiin, tehdään kilpailija-analyysejä, kartoitetaan ja kontaktoidaan yhteistyökumppanit ja sijoittajatahot, kartoitetaan 

rahoittajatahot sekä pyritään saattamaan maanomistusolosuhteet sellaisiksi, että AirPark - hanke voidaan toteuttaa.

       

Thys ry:n omistaman ravirata-alueen kehittämiskartoitus/TUUSULAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 6649,5  

KOKONAISBUDJETTI: 10230  

PAIKKAKUNTA: Tuusula  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 21.11.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kartoitetaan Tuusulan Hevosystäväinseuran omistaman ravirata-alueen kehittämisvaihtoehdot 

 

1.6 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY 
 

Salibandyhanke/Heinämaan nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI:63528,7  

KOKONAISBUDJETTI: 127057,4   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.12.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla perustetaan Salibandyhalli Orimattilaan 

 

Tekonurmihanke/Orimattilan Pedot ry  

JULKINEN TUKI: 60988  

KOKONAISBUDJETTI: 121976   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.3.2010–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan keinonurmi jalkapalloharrastajien, lasten ja nuorten käyttöön 

 

Lapakiston retkeilyreitin parantaminen/NASTOLAN KUNTA  

JULKINEN TUKI:39060  

KOKONAISBUDJETTI: 55800   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan erityisryhmille sopiva liikuntareitti. Lisäksi rakennetaan reitistön opas-

teita. 

 

Messilän melontakeskus/MELOJA RY  

JULKINEN TUKI: 14298  

KOKONAISBUDJETTI: 36000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.4.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan melontavarusteita ja säilytystiloja. 

 

Tatamihanke/Orimattilan Judo ry  

JULKINEN TUKI:11934  

KOKONAISBUDJETTI: 23868   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Toimenpiteen avulla hankitaan 510 m2 tatamimattoa seuran harjoitus, kilpailu ja leirikäyttöön 

 

Suunnistuskarttahanke/Lahden Suunnistajat ry -37 ja Kärkölän Kisa-Veikot ry  

JULKINEN TUKI:13894,59  

KOKONAISBUDJETTI: 27789,17   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–1.11.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla toteutetaan suunnistuskartta Kärkölän, Hollolan ja Orimattilan alueilla sijaitse-

valle Surmajärvi-Rakokallion alueelle 

 

1.7 I SAMMA BÅT – SAMASSA VENEESSÄ 
 

Finnäs strand/FINNÄS EGNAHEMSFÖRENING R.F.  

JULKINEN TUKI: 17050  

KOKONAISBUDJETTI: 34100   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.5.2012–30.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet syftar till att öka trivsel, säkerhet och möjlighet till mångsidiga fritidsaktiviteter samt 

rekreation för såväl barn som vuxen i området. I förhållande till helheten, dvs. motions banan och vandringsled, utgör 
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Finnäs strand en kompletterande och naturlig del invid havet med ett belyst och säkert strandområde inklusive, bad-

strand och grillplats. Även en sjösättningsramp för mindre båtar och kajaker inplaneras. Platsen utgör en av de få all-

männa och öppna strandlinjerna i Nagu centrums närmiljö efter Framnäsbredvid Nagu gästhamn.  

 

Kirjais lekpark /KIRJAIS- OCH SOMMARÖBYGDENS UTVECKL  

JULKINEN TUKI: 7776  

KOKONAISBUDJETTI: 12961   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 23.3.2009–30.9.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Projekt går ut på att iordningsställa en enkel lekpark i Kirjais by. Målgruppen är barn i åldern 1-12 

år, fast bosatta och fritidsboende samt turister. Målet är en säker lekpark med staketet och säkra utrustning för att 

stärka trivseln och ge barnen ett tryggt område för lek och gemenskap.  

 

Minigolf Houtskär/PRO HOUTSKÄR RF  

JULKINEN TUKI: 14160  

KOKONAISBUDJETTI: 23600   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Det finns ingen minigolfbana eller motsvarande installationer i Näsby, Houtskär. Genom att an-

lägga en minigolfbana skapas en plats för samvaro och rekreation både för Houtskärs bor och besökare. Ett skärskiltmål 

är att kunna erbjuda det växande antalet båtturister i den närliggande gästhamnen en trevligsysselsättning, inte minst 

för barnfamiljerna. Därigenom kan båtturisterna lockas stanna längre på ortensamtidigt som gästhamnens attraktions-

kraft ökas. Detta väntas bidra till ökad ekonomisk aktivitet och sysselsättning på orten. Banan ska stå till fritt förfogande 

för alla intresserade 

 

Skärgårdscykel/PARGAS STAD  

JULKINEN TUKI:26250  

KOKONAISBUDJETTI: 35000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2010–28.2.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Syftet med detta projekt är att man införskaffar enhetliga, lätthanterliga cyklar till staden Väståbo-

land. Cyklarna skall ha en enhetlig design där användaren lätt märker cykeln i sin omgivning.  

 

1.8  KESKI-KARJALAN JETINA RY 
 

Salokylän ampumaradan ajanmukaistaminen/KESÄLAHDEN RIISTANHOITOYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 17135  

KOKONAISBUDJETTI: 34270   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 28.3.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ampumaradan ajanmukaistamisessa lähdetään siitä että ympäristöluvan mukaiset toimet suorite-

taan lupaehtojen mukaisesti. Maaperä tutkitutetaan asianmukaisesti puhdistuksen onnistumisen toteamiseksi. Paikalle 

tuodaan uusi maa-aines. Lisäksi radan turvallisuutta parannetaan mm. alueen aitaamisella. Käymälän uusimisella ja 
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parkkipaikan rakentamisella lisätään käyttömukavuutta. Ratalaitteet kunnostetaan ja ampumaradan taustavalleihin ra-

kennetaan luotien talteenotto. Varoitusliput, ilmoitus- ja infotaulut sekä rataopasteet uusitaan. Rakennetaan tauluva-

rasto. Alueen yleisilme siistitään. 

 

Koordinointihankkeen alahanke: Kesälahti seuran luontopolku  

JULKINEN TUKI: 11450  

KOKONAISBUDJETTI: 22900   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen alahanke: Saarion luontopolku  

JULKINEN TUKI:11450  

KOKONAISBUDJETTI: 22900   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen alahanke: Tohmajärvi Seuran luontopolku  

JULKINEN TUKI:11450  

KOKONAISBUDJETTI: 22900   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen alahanke: Varpasalon reitistö  

JULKINEN TUKI:11450  

KOKONAISBUDJETTI: 22900   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Kylät kuntoon Rääkkylässä hanke (kuntoilulaitteet neljälle kylälle)  

JULKINEN TUKI:43050  

KOKONAISBUDJETTI: 57400   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

 

Lumitykki Kiteen Hutsiin  

JULKINEN TUKI:18750  

KOKONAISBUDJETTI: 25800   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

 

1.9 JOENSUUN SEUDUN LEADER RY 
 

Kaatamon seudun kota/KAATAMON KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 13500  

KOKONAISBUDJETTI: 27000  

PAIKKAKUNTA: Liperi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.9.2009–31.12.2012  
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HANKKEEN KUVAUS: Kaatamon kyläyhdistys hankkii noin 40 hengen kodan, jonka perustus- ja pystytystyöt tehdään 

suurelta osin talkootyönä. Kodan yhteyteen tehdään ilmoitustaulu. Lisäksi kunnostetaan kodan läheisyydessä sijaitseva 

huoltorakennus sekä ulkokäymälä vastaamaan nykyaikaista kompotikäymälää. Kota palvelee alueen toimijoita läpi vuo-

den ja on käyttökustannuksiltaan edullinen. Se lisää alueen yhteisöllisyyttä, toimijoiden välistä yhteistyötä, matkailuyri-

tysten toimintaedellytyksiä, liikunta-, luonto- ja kulttuuriharrastuksia, paikalliskulttuurin ja -luonnon tuntemusta sekä 

luo edellytyksiä alueen jatkokehittämiselle.  

 

Salmijärven ampumaradan kehittäminen ja kunnostaminen/OUTOKUMMUN RIISTANHOITOYHDISTYS 

JULKINEN TUKI: 15743  

KOKONAISBUDJETTI: 31488  

PAIKKAKUNTA: Outokumpu  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 29.4.2013–30.11.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Riistanhoitoyhdistys kunnostaa Salmijärven ampurataa yhteistyökumppaneiden, Outokummun 

Ampumaseuran, Outokummun Reserviupseerien, Outokummun Reserviläisten kanssa. Radan turvallisuutta paranne-

taan ja meluhaittoja vähennetään korkeammilla suojavalleilla. Reserviläisammuntoja ja pidemmän matkan kivääriam-

muntoja varten muutetaan osa 100-metrin radasta 150-metrin radaksi, practical - ammunnan harrastajille rakennetaan 

oma ratansa, pienoiskivääriradalle rakennetaan taululaitteet ja metsästäjiä varten tehdään villikarju- ja hirviammunta-

radat 

 

Sotkuman kaukalo/SOTKUMAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 10372  

KOKONAISBUDJETTI: 20744  

PAIKKAKUNTA: Polvijärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.4.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Polvijärven Sotkuman koulu purettiin ja tilalle rakennettiin uusi. Vanhaa koulua purettaessa romu-

tettiin myös entisen kaukalon rakenteet. Kyläyhdistys haluaa hankkia, pystyttää ja ottaa hoitaakseen uudet kaukalon 

laidat. Kaukaloa voitaisiin käyttää paitsi jääkiekon myös muiden pelien pelaamiseen. Talkootyöhön kuuluu kaukalon 

asennusta, konetyötä, maisemointia ja muita kaukalon pystytykseen liittyviä talkootöitä 

 

Kiihtelysvaaran ja Pyhäselän virkistyskohteiden ja tiedotusrakenteiden kunnostaminen/JOENSUUN KAUPUNKI 

JULKINEN TUKI: 48581  

KOKONAISBUDJETTI: 69900  

PAIKKAKUNTA: Joensuu  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Kiihtelysvaarassa ja Pyhäselässä olevia ulkoilureittejä, uimarantojen ra-

kenteita, harrastusliikuntarakenteita, tulipaikkoja ja grillikota. Reittien varsille ja keskeisille paikoille rakennetaan info-

tauluja 

 

Turvallisuutta avantouintiin!!/PYHÄSELÄN AVANTOUIMARIT RY  

JULKINEN TUKI: 5474  

KOKONAISBUDJETTI: 13524  

PAIKKAKUNTA: Joensuu  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 20.7.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Pyhäselän avantouimarit rakensivat Leader -tuella saunan Reijolan vene- ja uimarantaan kymmen 

vuotta sitten Leader+-kauden alussa. Seura on toiminut aktiivisesti, Leader+-hanke täytti odotukset. Nyt seura haluaa 

tehdä uuden laiturin / kulkusillan saunalta uimaportaille sekä parantaa saunan ilmastointia. Laiturista tehdään lämmi-

tettävä ja valaistu. Perusteluna on runsas käyttö, turvallisuus ja käyttömukavuus 

 

Enon ja Pyhäselän virkistyskohteiden ja tiedotusrakenteiden kunnostaminen/JOENSUUN KAUPUNKI 

JULKINEN TUKI: 42528  

KOKONAISBUDJETTI: 77071  

PAIKKAKUNTA: Joensuu  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011- 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on osa laajempaa kokonaisuutta. Leaderin osuus pitää sisällään Pyhäselän Lotokan-Nivan-

joen vesireitin kunnostamisen, Pyhäselän ja Enon ulkoilureittien kunnostamista, infotaulujen rakentamista sekä tukipal-

veluiden kehittämistä. Leader-osioon on valittu sellaisia kohteita, joiden kunnostamisen aloite ja tarve on tullut asuk-

kailta 

 

Salokylä kuntoon/SALOKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 14757  

KOKONAISBUDJETTI: 29515  

PAIKKAKUNTA: Liperi  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 5.10.2010–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläyhdistys rakentaa koulun läheisyyteen kylätalolta lähtevän luontopolun opastauluineen ja le-

vähdyspaikkoineen. Jo olemassa olevan laavun yhteyteen rakennetaan huussi. Lisäksi kyläyhdistykselle ja kyläläisten 

käyttöön hankitaan liikuntavälineitä 

 

Uilo-Jakokoski elämyspolku, investoinnit/JAKOKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 14295  

KOKONAISBUDJETTI: 47650  

PAIKKAKUNTA: Kontiolahti  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.8.2009–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Jakokosken kyläyhdistyksen ja Uilon kyläläisten yhteishankkeissa aukaistaan noin neljän kilometrin 

pituinen polkureitti Uilosta Jakokoskelle siten, että polku yhdistyy Jakokosken seitsemän kilometrin maisemalatureittiin. 

Polkujen varrella ovat tähtikallion rakenteet sekä Riikosen arboretum. Uiloon Pyytilammen puron varteen rakennetaan 

laavu ja nuotiopaikka ja silta puron yli 

 

Akkukäyttöisen jäänhoitokoneen hankinta/OUTOKUMMUN MONITOIMIHALLI OY  

JULKINEN TUKI: 22500  

KOKONAISBUDJETTI: 45000  

PAIKKAKUNTA: Outokumpu  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 13.10.2011–30.9.2012  



25 
 

HANKKEEN KUVAUS: Monitoimihalli Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tehtävänä on Moni-toimihallin 

(jäähallin) ylläpito. Yhtiö on myös rakentanut hallin. Osakkaita on kaikkiaan yli 150; yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisia 

tahoja. Nyt vanha kaasukäyttöinen jäänhoitokone vaihdetaan käytettynä hankittavaan akkukäyttöiseen koneeseen 

 

Jäähallin varustetason parantaminen, investointihanke/POLVIJÄRVEN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 7250  

KOKONAISBUDJETTI: 14500  

PAIKKAKUNTA: Polvijärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.9.2009–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Polvijärven Urheilijat ry hankkii Polvijärven taajaman keskustassa sijaitsevaan jäähalliin akkukäyt-

töisen jäänhoitokoneen. Hankkeen tuloksena Polvijärven ja lähikuntien asukkaille tarjotaan entistä paremmat ja turval-

lisemmat edellytykset liikuntaharrastuksille. Hanke hyödyttää etenkin nuoria.  

 

Latukoneen hankinta/TUUPOVAARAN REITISTÖHUOLTO OY  

JULKINEN TUKI: 38850  

KOKONAISBUDJETTI: 1136000  

PAIKKAKUNTA: Joensuun seutu  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.10.2010–30.10.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys sekä Ilomantsin ja Tuupovaaran moottorikerhot, ym. pe-

rustivat Tuupovaaran reitistöhuolto Oy:n, joka hankkii moottorikelkkareitistön ylläpitoon hoitokoneen lisälaitteineen. 

Tarkoituksena on hoitaa ennen kaikkea moottorikelkkareittejä, mutta myös hiihtolatuja esimerkiksi erilaisissa tapahtu-

missa. Tärkein hoidettava reitti on kelkkareitti Joensuu ja Ilomantsin välillä sekä siihen liittyvät lenkit 

 

Karelia-Soudun kehittämishanke/KARELIA-SOUTU RY  

JULKINEN TUKI: 50750  

KOKONAISBUDJETTI: 72500  

PAIKKAKUNTA: Joensuun seutu  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2009–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Karelia-Soutua halutaan kehittää vastaanottamaan entistä enemmän ulkomaisia osallistujia. Sou-

tua on pyydetty mukaan kansainväliseen soutukierrokseen, jossa muut tapahtumat ovat Kanadassa, Italiassa, Saksassa 

ja Liettuassa. Toisaalta ulkomaiset vieraat ovat ainoa mahdollisuus kasvattaa tapahtumaa. Viimevuosina osallistuja-

määrä on vakiintunut 1200 -1700 välille. Järjestelyt on tehty pääosin talkootyönä. Mukana on ollut 400 - 500 vapaaeh-

toista. Nyt tapahtumaa halutaan kehittää kouluttamalla vapaaehtoisia, organisoimalla ja uudistamalla oheistapahtumia, 

kunnostamalla puitteita, panostamalla vieraskielisiin palveluihin ja markkinointiin. Lisäksi varaudutaan kansainväliseen 

soutukierrokseen mukaan pääsemisen edellyttämiin neuvottelumatkoin ja – tapahtumiin 

 

Palvelut kuntoon AH-keskuksessa/KONTIOLAHDEN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 11642  

KOKONAISBUDJETTI: 15523  

PAIKKAKUNTA: Kontiolahti  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 11.1.2013–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Ampumahiihtostadionin palveluiden parantamiseen liittyvä kehittämishanke, jossa järjestetään 

koulutusta urheilijoiden ravitsemuksesta kaikille palveluketjussa mukana oleville. Tavoitteena on korostaa pohjoiskar-

jalaisuutta. Koulutuksen osana tehdään opintomatka. Ampumahiihtostadionilla urheilijoita ja yleisöä palvelevan henki-

lökunnan asusteisiin ja kahvilan yleisilmeen kohentamiseksi hankitaan puku- ja kangasmateriaalia 

 

Uilo-Jakokoski elämyspolku, kehittäminen/JAKOKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 10600  

KOKONAISBUDJETTI: 21200  

PAIKKAKUNTA: Kontiolahti  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 11.8.2009–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Jakokosken kyläyhdistyksen ja Uilon kyläläisten yhteishankkeissa aukaistaan noin neljän kilometrin 

pituinen polkureitti Uilosta Jakokoskelle. Polkujen varrella ovat Tähtikallion rakenteet sekä Riikosen arboretum. Arbo-

retumin lajisto (yli 300 puuvartista kasvia) tunnistetaan, puistoon merkitän polkuja, pystytetään opastauluja sekä kas-

vien informaatiotauluja 

 

Napakymppi nautinnolliseksi/KONTIOLAHDEN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 18322  

KOKONAISBUDJETTI: 52350  

PAIKKAKUNTA: Kontiolahti  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.1.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Ampumahiihtostadionin palveluiden parantamiseen liittyvä investointihanke 

 

VANHA KAIVOS GP/OUTOKUMMUN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 23442  

KOKONAISBUDJETTI: 32894  

PAIKKAKUNTA: Outokumpu  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 26.4.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on järjestää uusi ympäristöystävällinen autourheilutapahtuma Outokummussa. Ta-

pahtumaa varten kootaan toimijaverkosto ja elokuussa 2011 ja 2012 toteutetaan Mäkiauto GP – kilpailu Outokum-

mussa. Kilpailu olisi kansallinen osakilpailu muun muassa Turussa järjestettävän osakilpailun lisäksi 

 

1.10 VARSINAISSUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY 
 

Auvaisten monitoimikenttä/Auvaisten seudun kyläyhdistys ry   

JULKINEN TUKI: 18322  

KOKONAISBUDJETTI: 52350  

PAIKKAKUNTA: Kontiolahti  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kylälle rakennetaan uusi monitoimikaukalo, joka mahdollistaa eri liikuntalajien harrastamisen, ja 

lisää näin eri-ikäisten asukkaiden viihtymistä ja yhteisöllisyyttä. 
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Cafescon skeittipuisto/Auran kunta  

JULKINEN TUKI: 62121,63  

KOKONAISBUDJETTI: 88745,19  

PAIKKAKUNTA: Oripään kunta (Huittinen, Loimaa, Oripää, Säkylä)  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.10.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Nuorisokahvila Cafescon yhteyteen rakennetaan skeittipuisto. Hankkeella parannetaan alueen lii-

kuntamahdollisuuksia ja lisätään lasten ja nuorison hyvinvointia. 

 

Luiskis/AURAN KIRKONKULMAN KYLÄYHDISTYS RY 

JULKINEN TUKI: 12000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.2.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Auran kirkonkulman urheilukentän jääkiekkokaukalon uusiminen. Nykyinen kaukalo on tullut 

tiensä päähän ja muodostaa harrastajille vaaratekijän, koska kunnalla ei ole lähitulevaisuudessa mahdollisuuksia inves-

toida uuteen, kyläyhdistys otti asian hoitaakseen. Varsinainen hanke alkaa vanhan kaukalon purkamisella ja sitä jatke-

taan alueen tasauksella ja sepelöinnillä sekä ympäristön siistimisellä. Lopuksi pystytetään uusikaukalo ja odottelemme 

talvea.  

 

Marttilan skeittipuisto/Marttilan Murto ry  

JULKINEN TUKI: 19740  

KOKONAISBUDJETTI: 32900   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Marttilan kunta on saanut kuntalaisaloitteen skeittipaikan rakentamiseksi vuonna 2012. Marttilan 

Murto ry haluaa toteuttaa nuorten toiveen.  

 

Ratsastuskentän teko/T:mi T. Toivonen  

JULKINEN TUKI: 2286,3  

KOKONAISBUDJETTI: 11431,5   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 12.6.2013–28.10.2014   

 

Haverin kylän monitoimiliikunta-alue/Pöytyän Haverin kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 25214  

KOKONAISBUDJETTI: 42023,62   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.2.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pöytyän Haverin kyläyhdistys haluaa luoda kyläläisille yhteisen monitoimiliikuntakeskuksen, joka 

tarjoaa kaiken ikäisille kyläläisille monenlaisia mahdollisuuksia sekä yhteistoimintaan että liikuntaan. Piha-alueelle on 

tehty pihasuunnitelma, jonka pohjalta aluetta uudistetaan. Ns. Nasulan alueelle lisätään erilaisia laitteita (motoriikka-

rata, keinut jne.), tehdään seikkailurata, valaistusta parannetaan ja valmistetaan penkkejä ja pöytäryhmiä. 

 

Heikinsuon leikkikenttä- ja virkistysalue/Heikinsuon kyläyhdistys ry  
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JULKINEN TUKI: 52381,73  

KOKONAISBUDJETTI: 69842  

PAIKKAKUNTA: Pöytyä  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan kyläläisten yhteinen virkistys- ja kokoontumispaikka. Leikkikentän lisäksi alueelle tu-

lee grillikatos ja beach-volleykenttä. 

 

Hevonlinnan ulkoilukeskus/Kosken Tl kunta  

JULKINEN TUKI: 30100  

KOKONAISBUDJETTI: 43000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

HANKEAIKA: 8.2.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hevonlinnan ulkoilukeskuksen hankkeessa pyritään kehittämään ja lisäämään alueen vetovoimai-

suutta ja palveluja parantamalla matkailu- ja vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksia. 

 

Suurilan puisto/Suurilan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 41541  

KOKONAISBUDJETTI: 55388  

PAIKKAKUNTA: Tarvasjoki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.4.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Suurilan puiston kehittämishankkeessa on tavoitteena luoda lakkautetun koulun jäljiltä jääneestä 

urheilu- ja leikkikentästä koko perheen virkistysalue. Kohderyhmänä on Suurilan alueella asuvat lapsiperheet, mutta 

kaikilla on kentälle vapaa pääsy. Hankkeenaikana puistoon rakennetaan nykyaikainen leikkipaikka, josta löytyy mm. kei-

nut ja kiipeilyteline. Palloilukenttä kunnostetaan ja alueelle rakennetaan rantalentopallokenttä, rantaan pystytetään 

laavu ja leikkikentän viereen grillikatos. Aluetta myös kunnostetaan ja siistitään yleisesti sekä varustellaan puistoon kuu-

luvilla kalusteilla ja istutuksilla.  

 

Aurajoen yläjuoksun reitistö/AURAJOKISÄÄTIÖ - AURAÅSTIFTELSEN  

JULKINEN TUKI: 7500  

KOKONAISBUDJETTI: 12500   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.11.2011–30.4.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää luonnon- ja kulttuuriarvojen mukaista Aurajoen virkistyskäyttöä 

ja samalla lisätä Aurajokilaakson arvostusta ja Aurajoki-tietoutta. Hankkeessa toteutetaan aiemman Jokireitit-kehittä-

mishankkeen tulosten pohjalta Aurajokilaakson reitistöjen, luontokohteiden kunnostuksia Auran, Pöytyän ja Oripään 

alueella. Samalla uusitaan reitistöjen kyltityksiä ja opasteita. 

 

Harjureitin kehittäminen/Oripään kunta  

JULKINEN TUKI: 16500  

KOKONAISBUDJETTI: 16500   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:  1.11.2010–30.4.2012  
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HANKKEEN KUVAUS: Jokivarsikumppanien, Joutsenten Reitti ry:n ja Pyhäjärviseutu ry:n alueidenvälisenä hankkeena to-

teutetaan Harjureitin ulkoilureittisuunnitelma. Tuloksena tavoitellaan reitistön ylläpidon turvaaminen tulevaisuudessa. 

 

1.11 OULUN SEUDUN LEADER RY (entinen JOMMA) 
 

Itä-Muhoksen kuntorata/MÄNTYRANTA-HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 23760  

KOKONAISBUDJETTI: 39600   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.5.2010–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kuntoradan rakentaminen, valaiseminen ja latuhöylän hankinta Itä-Muhoksen alueelle. Tavoit-

teena on erityisesti lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisääminen, sekä yleisesti alueen yli 800 asukkaan tervey-

den, hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan parantaminen. Toimenpiteenä on 1,5 kilometrin valaistun kuntoradan tekeminen 

2-3 vuoden sisällä. Maapohja vuokrataan 15 vuodeksi   

 

Laitasaaren hiittisuora/LAITASAAREN HEVOSYSTÄVÄT RY  

JULKINEN TUKI: 45000  

KOKONAISBUDJETTI: 60000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.11.2011–1.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on parantaa hevosten harjoittelumahdollisuuksia turvallisemmin ja hevosen tervey-

delle paremmalla alustalla. Rakentamalla n. 900m pitkä hiittisuora hevosten käyttöön, paranee alueen hevos- ja koira-

harrastaminen. Hevosten turha kuljettaminen trailereilla alueelta vähenee   

      

Maastoesteradan rakentaminen/IIN HEVOSHARRASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI:33600  

KOKONAISBUDJETTI: 56000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Iin hevosharrastajat ry rakentaa maastoesteradan. Maastoesteratsastuksen suosio on kasvussa. 

Tavoitteena on pitää valmennuksia ja kilpailuja. Hankkeessa suunnitellaan ensin reitti ja esteet, sitten tehdään maan-

siirtotyöt ja rakennetaan esteet     

 

 

Martinniemen harjoitusrata ja -suora/KIIMINKIJOEN HEVOSSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 28875  

KOKONAISBUDJETTI: 38500   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan 2,2 kilometrin pituinen ja 5 metrin levyinen harjoitussuora Haukiputaan 

kunnan vuokraamalle alueelle, entiselle junaradan pohjalle. Hankkeen tarkoituksena on tukea alueen hevosharrastusta 

ja tarjota mahdollisuuksia hevosten valmentamiseen ja ulkoiluttamiseen. Samalla hanke lisää hevosharrastuksen turval-

lisuutta ja minimoi haittoja, kuten pölyhaittoja, joita aiempi harjoitussuora aiheutti  
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Olhavan Areena /OLHAVAN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 37146,75  

KOKONAISBUDJETTI: 49529   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Olhavan vanha käytöstä poistettu urheilukenttä sekä katsomo/ huolto-

rakennus ja rakennetaan kentän yhteyteen parkkialue. Tavoitteena on rakentaa Areena koko Olhavan seudun yhteiseksi 

tapahtumapaikaksi. Hankkeessa rakennetaan huoltorakennukseen kuiva-wc sekä varastotilat, jossa yhdistyksen tava-

roita mm. tapahtumatelttoja sekä -pöytiä voidaan varastoida. Areena antaa lukuisia mahdollisuuksia alueen toimijoille 

kokoontua ja järjestää tapahtumia   

 

Saarihovin moottorirata/MERI-LAPIN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 33000  

KOKONAISBUDJETTI: 55000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–1.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Meri-Lapin Moottorikerho ry rakentaa Iin kunnan Kuivaniemen kylässä Saarihovin moottoriradan 

sellaiseen kuntoon, että siellä voidaan harjoittaa monipuolista moottoriurheilutoimintaa: koulutusta, harjoittelua, ralli-

kilpailuja, kursseja ja näyttelyitä. Kohderyhmänä ovat moottoriurheilun harrastajat, nuoret ja naiset. 

     

Siuruan laavualue/SIURUAN OSAKASKUNTA  

JULKINEN TUKI: 6000  

KOKONAISBUDJETTI: 8000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on saada Siuruan osakaskunnan maa- ja vesistöalueen käyttö niin virkistykseen kuin 

vapaa-ajan kalastukseen kasvamaan ja saada omatoimisia virkistysmatkailijoita alueelle. Keskeisenä kehittämiskoh-

teena on vesistöön pääsyn mahdollistaminen kalastamaan, melomaan tai retkeilemään ja maa-alueen kehittäminen 

virkistyskäytön ja yhteisten tilaisuuksien alueeksi. Maa-alueella kunnostetaan veneenlaskuluiska ja laavan edustalla 

oleva tulentekopaikka, rakennetaan laituri, veneenkiinnityspaikkoja, tie ja paikoitusalue. Laavualueille hankitaan eko-

wc ja infotaulu.       

  

Peikkopolun laajentaminen/PUDASJÄRVEN KAUPUNKI   

JULKINEN TUKI: 49782  

KOKONAISBUDJETTI: 71117   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana kunnostetaan ja laajennetaan Pudasjärven Kelo-Syötteen alueella sijaitsevaa 

Peikkopolkua ja kehitetään sitä niin, että se palvelee matkailijoita ja erilaisia erityisryhmiä paremmin. Peikkopolku on 

kaikkien avoimessa käytössä, mutta osaltaan polun kunnostaminen tukee myös Syötteen alueen matkailun kehittämistä 

ja lisää alueen vetovoimaisuutta    

 

Pirilän esiintymislava ja liikuntalaitteet/KEMPELEEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 149000  

KOKONAISBUDJETTI: 149000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 28.11.2011–30.11.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Esiintymislava rakennetaan Pirilän toimintakeskuksen, ammattiopiston toimitilojen sekä asuntolan 

yhteyteen. Lava tulee bändien, teatteriryhmien, lasten, vanhusten ja erilaisten kulttuuriesitysten käyttöön. Lava raken-

netaan kiinteäksi, siihen tulee valaistus ja varaus äänentoistolaitteille. Esiintymislavalle on esteetön pääsy liikuntaestei-

sillä. Alueelle tulevat liikuntalaitteet valitaan eri-ikäisten kuntoliikuntaa varten sekä yksin, että ryhmässä. Liikuntalait-

teet tulevat lavan viereiselle nurmikkotilalle.  

 

Ratsastuskilpailuinfraa Pohjois-Suomeen/ABC RATSASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI: 10500  

KOKONAISBUDJETTI: 14000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.11.2011–28.2.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke sisältää tuomaritilan ja äänentoistolaitteiston uusinnan sekä estekaluston lisäosia. Hank-

keen tavoitteena on tarjota Pohjois-Suomessa kilpailumahdollisuuksia ratsastuksen harrastajille. Kilpailuolosuhteiden 

luominen lähelle harrastajia parantaa harrastusmahdollisuuksia etenkin nuorten ratsastajien keskuudessa.  

      

Tampparin ja tarvikkeiden hankinta/IISEUDUN KELKKAILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 6360  

KOKONAISBUDJETTI: 10600   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.8.2013–1.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Iiseudun Kelkkailijat ry on toteuttanut kuluvalla ohjelmakaudella toimintaryhmän tukemana IISO-

ura hankkeen, jonka aikana rakennettiin moottorikelkkailuun tarkoitettua urastoa n. 288 km. Yhdistyksen nykyinen ka-

lusto on täysin riittämätön uran hoitoa ajatellen. Hankkeessa ostetaan käytetty tamppari, jolla uraa voidaan hoitaa tal-

vella paremmin  

 

1.12 JOUTSENEN REITTI RY 
 

Beach volley – halli/S&P Kuljetus ja Kone Oy  

JULKINEN TUKI: 52400  

KOKONAISBUDJETTI: 262000   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA:  12.12.2012–11.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeessa rakennetaan Tampere-Pori -tien varteen Mouhijärven Pynnärin teollisuus-

alueelle kaksikenttäinen beach volley -halli.  

      

Hevostallin ja ratsastuskentän rakentaminen/Ratsutalli Heidi Mäkinen tmi  

JULKINEN TUKI: 31032  

KOKONAISBUDJETTI: 155160   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA:  18.3.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Ratsutalli Hämeenkyrön Mahnalassa investoi uuteen hevostalliin ja ratsastuskenttään Maisema-

tien ja Siuro-Sasi -tien risteyksen läheisyyteen Lemmakkalaan. Ratsastuskoulutoimintaan keskittyvä yritys on tähän asti 
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toiminut vuokratiloissa. 350 neliömetrin talliin tulee kymmenen hevospaikkaa huoltotiloineen  

        

Honkolan ratsastuskenttähanke/Honkolan Ratsastusseura ry  

JULKINEN TUKI: 13891  

KOKONAISBUDJETTI: 18522   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  10.8.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Ratsastusseuran investointihankkeessa rakennetaan pysyvästi ratsastuskäytössä oleva, ratsukko-

jen liikkumisen kestävä kenttä Honkolan urheilukenttäalueelle kunnalta vuokratulle maapohjalle. Hanke lisää kaikille 

avoimen ratsastusharrastuksen mahdollisuuksia ja madaltaa kynnystä hevosharrastuksen aloittamiseen 

       

Kiikan Illon pienviljelijäyhdistys ry:n kuntosalin investointihanke/KIIKAN-ILLON PIENVILJELIJÄYHDISTYS 

JULKINEN TUKI: 5000  

KOKONAISBUDJETTI: 12501   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 18.2.2013–30.4.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Kiikan-Illon pienviljelijäyhdistys ry:n omistamaa kiinteistöä koko 

kylää yhdistäväksi toimintatilaksi. Kiinteistössä toimivaa kuntosalia kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi ja turvallisem-

maksi liikuntaympäristöksi, joka palvelee koko kylän asukkaita ikäryhmään katsomatta. Kuntosalia kehitetään niin sisä-

, kuin ulkoliikuntaympäristönä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kylän asukkaat.   

       

Maneesin rakentaminen/Kaisa Kiviniitty, Kivitalli  

JULKINEN TUKI: 83808  

KOKONAISBUDJETTI: 419038   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 23.8.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Sastamalan Heinoossa sijaitsevan Kaisa Kiviniityn Kivitallien investointihankkeessa rakennetaan 

lämmitettävä maneesirakennus hevoskasvatuksen ja hevostalouden palvelutoiminnan käyttöön. Vastaavia maneeseja 

on eteläisessä Suomessa ennestään vain Kangasalla, Ypäjällä, Hämeenlinnassa ja Helsingin alueella. Investointi mahdol-

listaa kahden uuden työpaikan syntymisen.   

 

Vähän melua Sastamalan Monakosta/Sastamalan Autourheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 10940  

KOKONAISBUDJETTI: 27356   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.2.2009–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Sastamalan Autourheilijat ry:n investointihankkeessa lisätään Monakon autourheilukeskuksen ja 

lähiseudun asukkaiden vuorovaikutusta. Meluvallien korotuksella ja JM-radan varikkokaarteen asfaltoinnilla saadaan 

radan melu- ja pölyongelmat kuriin. Lisäksi rakennetaan asukkaita, autourheilijoita ja läheisen lintutornin kävijöitä pal-

velevat lenkkipolku, hirsilaavu ja nuotiopaikka.   

      

Ellivuoren alueen liikunta- ja leikkipaikkojen rakentaminen/Ellivuoren kehitys ja matkailu ry  

JULKINEN TUKI: 118890  

KOKONAISBUDJETTI: 158520   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  



33 
 

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ellivuoren kehitys ja matkailu ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa rakennetaan Sastama-

lan Ellivuoreen ns. vanhan golfhallin paikalle skeitti- ja parkour-kiipeilyalueet, monitoimikaukalo sekä lasten leikkipuisto 

alkuvuoden 2012 aikana.  

      

Huippis/Huittisten Pelastakaa Lapset ry  

JULKINEN TUKI: 19146  

KOKONAISBUDJETTI: 47865   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n hankkeessa rakennetaan yhdistys- ja yritystoimijoiden yhteis-

työllä turvamääräykset täyttävä leikkipuisto Huittisten keskustaan, Asemanpuistoon. Puistoon tulee mm. iso meriros-

volaiva, vauvakeinu, liukumäki ja jousieläin. Leikkipuisto tulee olemaan vapaasti kaikkien käytettävissä. Puisto lisää kes-

kustan viihtyisyyttä ja palvelutasoa sekä antaa seudun lapsiperheille matalan kynnyksen kohtaamispaikan siellä minne 

asiointiliikenteen vuoksi tullaan muutenkin   

 

Pyhän Olavin Vaellusreitin Pirkanmaan-osio/KYLÄHYVINVOINNIN KEHITTÄMISYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 21990  

KOKONAISBUDJETTI: 24440   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Seudullisen ja maakunnallisen matkailun kehittämiseen liittyvä hanke, jonka tarkoituksena on sel-

vittää mahdollisuudet luoda Trondheimista Novgorodiin ulottuvaan Pyhän Olavin niemelle omistettuun vaellusreittiin 

liittyvä Pirkanmaan kautta kulkeva osio. Hankkeen tavoitteena on liittää Pyhän Olavin perintöä joko hänelle omistetun 

kirkon muodossa tai muutoin vaalivat kunnat yhtenäiseksi eteläisenSuomen lävitse kulkevaksi vaellusreitiksi. Samoin 

hankkeen kuluessa on tavoitteena hahmotella ensisijassa Pirkanmaan osalta reittisuunnitelma joka kokoaa reitin käyt-

täjien tarvitsemat palvelut, niin olemassa olevat kuin suunniteltavat uudet, yhtenäiseksi korkeatasoiseksi matkailupal-

veluketjuksi.   

 

Lentopallon junioritoiminnan kehittäminen Sastamalassa/Vammalan Lentopallo ry  

JULKINEN TUKI: 42787  

KOKONAISBUDJETTI: 58000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Vammalan Lentopallo ry:n hankkeessa ryhdytään kehittämään lentopallon junioritoimintaa Sasta-

malassa. Osaavien valmentajien puute on rajannut toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrää. Hankkeen 

tavoitteena on seuran oman valmennusjärjestelmän ja valmentajien koulutusjärjestelmän kehittäminen.  

 

Ellivuoren markkinointihanke/Ellivuoren kehitys ja matkailu ry  

JULKINEN TUKI: 10963  

KOKONAISBUDJETTI: 14275  

PAIKKAKUNTA: Sastamala  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.6.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Ellivuoren kehitys ja matkailu ry:n elinkeinollisessa kehittämishankkeessa palkataan yhdistykselle 

osa-aikainen markkinointiviestinnän ammattilainen terävöittämään Ellivuori-brändiä. Laskettelurinteiden, hotellin, ca-

ravan-alueen ja huvila-alueiden yksityiset investoinnit ovat olleet yli 13 miljoonaa euroa viime vuosien aikana. Yhteisen 

viestintähankkeen tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa ja toimijoiden yhteistyötä. Alueen yrityksillä on yhteensä 30 

vakituista, kokoaikaista ja 55 osa-aikaista työntekijää  

 

1.13 JYVÄSRIIHI RY 
 

Hauska harrastaa hevosella/Laajavuoren ratsukot ry  

JULKINEN TUKI: 80056,9  

KOKONAISBUDJETTI: 114367  

PAIKKAKUNTA: Jyväskylä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa levennetään ja uusitaan tiepohjaa ns. Ruokkeen lenkin osalta. Nykyisellään tietä käyt-

tävät myös muut ulkoilijat, tie on liian kapea ja huonopohjainen, ei maastorataa. Kehittämistavoitteena hankkeessa on 

turvallisen maastoreitin luominen hevosharastajille Killerin hevosurheilukeskukseen.  

     

Muuramen skeittiparkin laajennus/Muuramen Skeittaajat Murske ry  

JULKINEN TUKI: 8365  

KOKONAISBUDJETTI: 16350  

PAIKKAKUNTA: Muurame  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella halutaan saavuttaa Muurameen monipuolisempi harrastusalue. Skeittiparkkialueesta 

luodaan looginen, viihtyisä ja turvallinen rakentamalla sinne uusi betoninen kaarielementti, katsomo sekä lisäämällä 

valaistusta. Harrastajien suunnitteluun mukaan ottaminen takaa, että hankkeen tulokset vastaavat toiminnallisilta omi-

naisuuksiltaan tarkoitustaan. Harrastajat ovat hyvin sitoutuneita olemaan mukana talkootyössä sekä omarahoitusosuu-

den keräämisessä. Hankkeen myötä halutaan myös lisätä harrastajamääriä Muuramen ja lähikuntien alueella 

    

Nuotta II -koordinointihanke, alahanke Puntatien liikunta- ja jääalueen kehittämishanke/Kangashäkkiset ry  

JULKINEN TUKI: 3662,806  

KOKONAISBUDJETTI: 5232,58   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke     

  

NUOTTA -koordinointihanke, alahanke Muuramen skeittiparkki/Jyväsriihi ry  

JULKINEN TUKI: 4340,7  

KOKONAISBUDJETTI: 6201  

PAIKKAKUNTA: Muurame  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Muuramessa nuorten kanssa yhteistyössä suunniteltiin ja toteutettiin harrastusalue skeittaukseen, 

temppupyöräilyyn ja temppuluisteluun. Tuloksena oli Keski-Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen parkki, jossa on päi-

vittäin noin 50 kävijää     

 

NUOTTA -koordinointihanke, alahanke skeittiparkki/Muuramen Innola  

JULKINEN TUKI:4340,7  
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KOKONAISBUDJETTI: 6201  

PAIKKAKUNTA: Muurame  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Skeittiparkkirakennelmia, graffitiseinä ja penkit    

 

Pihalle pelaamaan 2014/Voimistelu ja urheiluseura Muuramen yritys ry  

JULKINEN TUKI: 71731  

KOKONAISBUDJETTI: 102473  

PAIKKAKUNTA: Muurame  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pihalle pelaamaan 2014 -hankkeessa tehdään ulos lasten ja nuorten harrastuspaikka lajeille, joita 

normaalisti harrastetaan sisätiloissa. Näitä lajeja ovat mm. koripallo ja salibandy. Lisäksi hankkeessa mahdollistetaan 

tenniksen pelaaminen. Kenttähanke on suunnattu sekä aktiivisesti lajia harrastaville että ns. pihapelejä harrastaville 

lapsille ja nuorille, joilla ei ole mahdollista käyttää koulujen liikuntasaleja kesäaikaan. Hanke mahdollistaa myös erilais-

ten tapahtumien, kuten otteluiden ja turnausten järjestämisen ulkotiloissa. Hankkeessa hankitaan ja asennutetaan ul-

kotiloihin saliolosuhteita vastaava pelialusta, joka voidaan talvella jäädyttää luistelualueeksi  

    

Ladun majan ekologiset investoinnit ja parkkipaikan laajennus/Jyväskylän Latu ry  

JULKINEN TUKI: 20724  

KOKONAISBUDJETTI: 37008  

PAIKKAKUNTA: Jyväskylä  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Ladun majan ulkoilualue houkuttelee ympäri vuoden ulkoilijoita rannalle, luontopoloille ja erityi-

sesti talvella hiihtäjiä hiihtämään alueen monipuolisille laduille. Majan 1960-luvulla rakennettu jätevesijärjestelmä ja 

jätteiden keräily ei vastaa tämän päivän vaatimuksia, sen takia jätehuolto uusitaan. Myös majan energian säästämiseen 

haetaan uusia, ekologisempia ratkaisuja.    

 

NUOTTA -koordinointihanke, alahanke uimarannan parannus/Oravasaaren kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 4340,7  

KOKONAISBUDJETTI: 6201  

PAIKKAKUNTA: Jyväskylä  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: uimarannalle leikkikeskus, keinu, pöytä-penkkiyhdistelmä ja lentopallokentän pylväät ja verkko. 

       

Kuhankosken riippusillan kunnostus/Kyläseura kuhaset ry  

JULKINEN TUKI: 42000  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Laukaa  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläseura kunnostaa aiemmin Kuhankosken voimalaitoksen omistuksessa olevan riippusillan, joka 

on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja kyläläisille tärkeä kevyenliikenteen kulkuväylä ja virkistysreitti.  
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Nuotta II -koordinointihanke, alahanke Steppilaudat, levytangot ja levypainot/Muuramen Syke ry  

JULKINEN TUKI: 3662,806  

KOKONAISBUDJETTI: 5232,58   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke     

 

Nuotta II -koordinointihanke, alahanke, Lumikenkä – teltta –generaattori/Vihtavuoren visaiset ry  

JULKINEN TUKI: 3662,806  

KOKONAISBUDJETTI: 5232,58   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke     

   

NUOTTA -koordinointihanke, inkkarikanoottien hankinta/Vihtavuoren Visaiset  

JULKINEN TUKI: 4340,7  

KOKONAISBUDJETTI: 6201  

PAIKKAKUNTA: Laukaa  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: inkkarikanootit ja niihin liittyvä välineistö    

     

Tehokkaamman latukoneen hankinta/Koskinen Teuvo  

JULKINEN TUKI: 12900  

KOKONAISBUDJETTI: 64500  

PAIKKAKUNTA: Laukaa  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Tehokkaamman latukoneen hankinta    

  

Tietokoneavusteinen ammuntaharrastus nuorille ja ei enää niin nuorille/Äijälän liikunta ry  

JULKINEN TUKI: 9263,331  

KOKONAISBUDJETTI: 13233,33  

PAIKKAKUNTA: Laukaa  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan tietokoneavusteiset, turvalliset, luodittomat ja meluttomat aseet ja taulut 

sekä niihin liittyvä muu laitteisto. Hankkeen avulla pystytään tarjoamaan ympärivuotista, uudenlaista toimintaa perin-

teisten liikuntamuotojen lisäksi kaikille kyläläisille, etenkin kylän nuorille, mutta myös senioreille ja ei-liikunnallisille hen-

kilöille      

 

Hirvenhiihto kansainväliseen tietoisuuteen – esiselvitys/Luonetjärven metsästysseura Lento ry  

JULKINEN TUKI: 15289  

KOKONAISBUDJETTI: 16987,8  

PAIKKAKUNTA: Jyväskylä, Uurainen, Äänekoski  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 24.4.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää hirvenhiihto- ja hirvenjuoksulajia Suomen ja Ruotsin välillä mm. 

yhdenmukaistamalla sääntöjä. Hanke parantaa hirvenhiihtokilpailujen reaaliaikaista välittämistä kansallisesti ja kansain-

välisesti. Lisäksi tavoitteena on saada lisää harrastajia lajin pariin. Hanke toteutetaan kahden Leader-ryhmän alueella, 
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päärahoittajana JyväsRiihi ry ja osarahoittajana Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.  

       

K-S Kuntopalvelut käynnistystuki/K-S Kuntopalvelut (tmi)  

JULKINEN TUKI: 26220  

KOKONAISBUDJETTI: 52440  

PAIKKAKUNTA: Jyväskylä  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Ensimmäisen työntekijän palkkaus     

 

Uuden yrityksen kehittäminen ja investoinnit/Motivia Oy  

JULKINEN TUKI: 17250  

KOKONAISBUDJETTI: 79950   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Tukea on myönnetty uuden perustetun kuntosali yrityksen markkinointiin ja laiteinvestoinheihin

       

1.14 KEHITTÄMISYHDISTYS KALAKUKKO RY 
 

Hamulan motocrossrata/Siilinjärven Vesa ry  

JULKINEN TUKI: 63465  

KOKONAISBUDJETTI: 105776  

PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 3.12.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Siilinjärven Hamulan motocross, mönkijä ja moottorikelkkailuradan kunnostusinvestoinnit. Hank-

keessa rakennetaan lisävarikkotilaa noin 50 kilpailijalle, uusi pesupaikka 20 pyörälle sekä toimistokonttien kattaminen 

maisemaan sopivalla harjakatolla ja yhteneväisellä ulkovuorauksella sekä junioreiden tutustumis- ja harjoittelurata. 

Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäinen turvallisempi varikkoalue SM-tason kilpailuja sekä lajintutustumis-/harjoittelu-

rata junioritoimintaa varten.  

 

Lamperilan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/Lamperilan kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 17602,23  

KOKONAISBUDJETTI: 24336  

PAIKKAKUNTA: Kuopio  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.5.2013–30.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on perustaa Lamperilan kuntopolun yhteyteen frisbeegolfrata, uusia jää-

kiekkokaukalon valaistus sekä rakentaa monitoimitalon rantaan grillikatos, puucee ja halkoliiteri sekä muutoinkin ko-

hentaa ranta-aluetta.  

 

Nilsiän (Tarpisen) ampumarata/Nilsiän urheilu- ja metsästysampujat  

JULKINEN TUKI: 47934,25  

KOKONAISBUDJETTI: 136955  

PAIKKAKUNTA: Nilsiä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Kauvatsan 70-luvulla rakennettu pururata ajanmukaiseen 

kuntoon. Toimenpiteet pitävät sisällään kasvien raivausta, kosteiden paikkojen kuivatusta ja purupinnan uusimista. 

Nuorison toivomuksesta rata-alueelle tehdään frisbeegolf-kenttä. Alueelle rakennetaan laavu nuotiopaikkoineen. Kun-

nostustoimenpiteet helpottavat myös hiihtokilpailuja.  

 

Raasion toimistotilat ja käyttövalvonta/Siilinjärven Urheiluampujat ry  

JULKINEN TUKI: 9000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2010  

HANKKEEN KUVAUS: Siilinjärven Urheiluampujat ry:n hankkeen tavoitteena on kehittää Raasion ampumaradasta sekä 

ampumaharjoitteluun, kilpailuihin, valmentautumiseen että harrastematkailuun sopiva viihtyisä keskus. Toisena tavoit-

teena on laajentaa ratojen käyttöä ja aukioloaikoja siten, että ympäristökuntien aseiden lailliset haltijat voivat helposti 

heille sopivana aikana tulla testaamaan aseensa ja kehittämään ampumataitoaan ampumaradalla.  

 

Kylätupa/Halunaseura ry  

JULKINEN TUKI: 88286,17  

KOKONAISBUDJETTI: 124060,28  

PAIKKAKUNTA: Kuopio  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2013   

HANKKEEN KUVAUS: Kuopion Kaaraslahden kylään Halunaseura ry:n tontille rakennetaan uusi kylätupa. Hankkeen ta-

voitteena on saada kylän asukkaille ja seuran toimijoille yhteisöllisyyttä lisäävä kokoontumispaikka, joka mahdollistaa 

eri liikuntamuotojen ja tapahtumien sekä kurssien tarjonnan lisäämisen vanhuksille ja nuorille kylällä. Näin lasten ja 

nuorten harrastusmahdollisuudet omalla kylällä lisääntyvät. 

 

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö Leikkilaidun/Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 

JULKINEN TUKI: 19780,2  

KOKONAISBUDJETTI: 32967  

PAIKKAKUNTA: Rautavaara  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2011  

HANKKEEN KUVAUS: Leikkilaidun -hankkeen avulla on tarkoitus parantaa oleellisesti lasten (1-15 v) ja sitä kautta myös 

perheiden omatoimisen toiminnan ja viihtymisen edellytyksiä Nuorisokeskus Metsäkartanon alueella. Hankkeessa kun-

nostetaan jo olemassa olevia ja rakennetaan uusia leikkipaikkarakennelmia siten, että leikkialuetta voidaan käyttää 

paitsi omatoimiseen leikkiin ja liikuntaan, myös ohjattuihin ryhmäharjoitteisiin. Lisäksi alue toimii lasten ja nuorten ko-

koontumis- ja seurustelupaikkana. Monipuolinen, turvallinen ja viihtyisä toimipaikka parantaa alueen viihtyisyyttä ja 

kannustaa lapsia liikunnallisiin ulkoleikkeihin. Leikkipaikka kehittää lasten motoriikkaa, koordinaatiota, lihasvoimaa ja 

tasapainoa sekä edistää lasten sosiaalisuutta ja yhteistoimintaa 

 

Rautavaaran lentokeskus/Rautavaara-Säätiö  

JULKINEN TUKI: 61975,2  

KOKONAISBUDJETTI: 134147  

PAIKKAKUNTA: Rautavaara  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Rautavaaran lentokeskusta investointien kautta. Tavoitteena on saada pa-

remmat puitteet erilaisille harrastustoiminnoille, jotka mahdollistavat lentokeskuksen käyttöasteen nostamisen. Koh-

deryhmänä ovat ilmailuharrastajat (esim. purjelento-, moottorilento-, lennokki- ja laskuvarjoharrastajat ja -yhdistykset) 

sekä erilaiset pienryhmien organisoijat, kuten leirikoulujen, mönkijä- ja kelkkasafareiden sekä kesällä isompien tapah-

tumien järjestäjät.  

 

Tuusjärvi-Hiidenlahti kota- ja retkeilyreitti/Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 12570  

KOKONAISBUDJETTI: 20950  

PAIKKAKUNTA: Tuusniemi  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2011  

HANKKEEN KUVAUS: Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys kehittää kyläänsä vuonna 2008 laaditun kylän kehittämissuunni-

telman mukaisesti. Tämän kota- ja retkeilyreittihankkeen kohderyhmänä ovat alueen vakituiset ja kesäasukkaat, venei-

lijät sekä kyläläisten vieraat. Hankkeen toimenpiteet: Rakennetaan kota retkisatamaan, Koivulahden uimaranta kunnos-

tetaan (ruopataan, hiekoitetaan, kivetään, rakennetaan laituri ja pukukopit, laitetaan istutuksia ja opasteet sekä hanki-

taan soutuvene) sekä suunnitellaan ja rakennetaan Tuusjärvi-Hiidenlahti retkeilyreitti. Hanke rakentaa kylän imagoa, 

lisää yhteistyötä sekä hyödyntää luontoa. 

 

Varastotilojen hankinta/Nilsiän Urheiluautoilijat ry  

JULKINEN TUKI: 9101,4  

KOKONAISBUDJETTI: 15169  

PAIKKAKUNTA: Kuopio  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nilsiän Urheiluautoilijat ry hankkii yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi 3 kpl siirrettäviä varasto-

kontteja, 2 kpl telttoja ja grillikatoksen. Hankkeen tavoitteena on hankkia Nilsiän Urheiluautoilijoiden omistamalle ka-

lustolle ja laajalle materiaalille uudet säilytys- ja huoltotilat. 

 

Ralli, Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta/Savonia-Ammattikorkeakoulun ky  

JULKINEN TUKI: 31725  

KOKONAISBUDJETTI: 35250  

PAIKKAKUNTA: Kuopio  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 2011  

HANKKEEN KUVAUS: Ralli, Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta -koulutushankkeen kautta parannetaan Koillis-

Savon, Siilinjärven ja Kuopion maaseutualueiden autourheilu ja muihin tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tapahtu-

mien järjestämisosaamista. Osaamisen kehittyminen näkyy alueella ja ulospäin ammattimaisena toimintana. Samalla 

parannetaan eri järjestöjen välistä yhteistyötä ja muodostetaan uusia yhteistyötoimintaverkostoja.  

 

Kirjava satama - Nilsiän satama-alueen kehittäminen/KUOPION KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 66098  

KOKONAISBUDJETTI: 110164  

PAIKKAKUNTA: Nilsiä  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 5.1.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä Nilsiän satama-alueen liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia sekä 

alueen viihtyisyyttä. Hanke mahdollistaa esim. suurten Beach volley-turnausten järjestämisen. Hankkeenkohderyhmää 

ovat lapset, nuoret, liikunta- ja urheilujärjestöt, koululaiset, liikuntavammaiset ja muut erityisryhmät sekä tavalliset kä-

velijät ja ulkoilijat. Satamaan rakennetaan neljä Beach volley-kenttää. Lapsille rakennetaan oma leikkikenttänsä kalus-

teineen.  

 

Lumi 2010–2012/Siilinjärven Ponnistus ry  

JULKINEN TUKI: 9725  

KOKONAISBUDJETTI: 19450  

PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Siipo pujottelijoiden toimintaa laadullisesti ja sisällöllisesti. Ta-

voitteena on mahdollistaa laaja osallistumismahdollisuus siilinjärveläisille lajin parissa turvallisessa ja hyvin organisoitu-

neessa seuratoiminnassa. Tällä hankkeella päivitetään ja saatetaan harjoitteluvälineistö monipuoliseksi. Hanke sisältää 

koneet, laitteet ja kalusto-osion. Siinä hankintaan ajanottolaitteet + langaton ajanotto, pujottelukeppejä, akkuporako-

neita, linjamerkkaustupsuja, porttilippuja, jarrullinen kärry teltalle, kuulokkeet lähtö/kellomies sekä kesäharjoitteluvä-

lineitä 

 

Sportti-linja/Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 19270  

KOKONAISBUDJETTI: 32117,4  

PAIKKAKUNTA: Nilsiä  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat lukioon opiskelemaan pyrkivät liikunnallisesti suuntautuneet nuo-

ret. Lisäksi kohderyhmänä ovat eri urheilulajeja harrastavat nuoret sekä Nilsiän alakoulun oppilaat. Hankkeen avulla 

pyritään rakentamaan lukioon uusi, innovatiivinen koulutusohjelma, ns. Sportti-linja, liikunnan, matkailun ja yrittäjyy-

den opiskelun yhdistämisessä siten, että urheiluun liittyvää harrastustoimintaa (alppihiihto, salibandy, golf) liitetään 

valinnaisina kursseina lukion opetukseen. 

 

1.15 KANTRI RY 
 

Frisbeegolfrata/VESILAHDEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 14457,42  

KOKONAISBUDJETTI: 16063,8    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.8.2013–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Vesilahteen suunniteltu rata on 9-väylänen. Rata sijoitetaan vaihtelevaan maastoon ja perustuu 

luonnonmukaiseen liikuntapaikkarakentamiseen. Rata myötäilee maastoa ja väylät kulkevat metsän siimeksessä. Tar-

koitus on, että luontoa ei tarvitse muokata paljon, vaan reitti kulkee helppokulkuisessa maastossa, lajille ominaisessa 

ympäristössä. Laji ja rata sopivat erittäin hyvin Vesilahden maalaismaisemaan sekä tukee luonnonläheistä liikkumista.  
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Haverin ulkokuntolaitealue/YLÖJÄRVEN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 17936,1  

KOKONAISBUDJETTI: 19929    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Haverin ulkokuntolaitealue on avoinna vuorokauden ympäri ja laitteet ovat maksutta kaikkien käy-

tettävissä. Laitteet sijoitetaan Haverin uimarannan tuntumaan, jolloin alueesta saadaan houkutteleva ja viihtyisä liikun-

nallinen kohtaamispaikka. Haverin kuntolaitealue sijaitsee tenniskentän, rantalentopallokentän ja uimarannan läheisyy-

dessä ja monipuolistaa näin alueen harrastusmahdollisuuksien tarjontaa. Ulkokuntolaitealueelle tulee viisi eri kuntoilu-

laitetta, joilla pystyy tekemään monipuolisen kunto-ohjelman.   

 

Kangasalan skeittipuisto/KANGASALAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 61200  

KOKONAISBUDJETTI: 68000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan skeittipuisto Kangasalan Vatialaan. Skeittipuisto on ollut Kangasalla toi-

veena jo pitkään. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja toimintatapa on nuoria osallistava. Hanke tuo viihtyvyyttä ja 

lisäarvoa alueelle, piristää nuorisokulttuuria ja tuo lisää harrastusmahdollisuuksia nuorille. 

 

Monitoimiradan viimeistelyhanke/NOKIAN PYRY RY 

JULKINEN TUKI: 23000  

KOKONAISBUDJETTI: 46000    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2010–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Monitoimiradan viimeistelyhankkeessa viedään loppuun Nokian kaupungin aloittama radan raken-

nustyö. Monitoimirata palvelee toistatuhatta off road -harrastajaa koko Etelä-Suomen alueella, yksistään Nokialla har-

rastajia on noin sata. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa viimeistelytyöt niin, että rata voidaan avata käyttöön lupien 

edellyttämässä kunnossa mm. turvallisuusvaatimukset täyttäen. 

 

Monitoimirata-alueen kehittämishanke/NOKIAN PYRY R.Y.  

JULKINEN TUKI: 9304  

KOKONAISBUDJETTI: 11630    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2010–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Monitoimirata-alueen kehittämishankkeessa selvitetään Nokialle valmistuvan monitoimiradan 

mahdollisuudet eri harrastajaryhmiä ajatellen sekä suunnitellaan toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat off road-

harrastajat koko Etelä-Suomen alueella eri ikäryhmistä. Hanke lisää myös alueen vetovoimaisuutta, joten välillisesti siitä 

hyötyvät mm. matkailuyrittäjät. Hankkeen tavoitteena on tehdä monitoimirataa tunnetuksi ja selvittää sen eri kehittä-

mismahdollisuudet.  

 

Valoa kuntopolulle!/TERÄLAHDEN SEUTU RY  

JULKINEN TUKI: 21420  

KOKONAISBUDJETTI: 23800    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 1.4.2013–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläyhdistyksenä toimiva Terälahden Seutu ry ja kyläläiset ovat talkoovoimin sekä opetusministe-

riön ja Tampereen kaupungin avustuksella rakentaneet Terälahden kylälle lähiliikuntapaikan ja kuntopolun. Noin 2 km 

pitkä kuntopolku avattiin 2009, mutta valaistus puuttuu vielä. Valotolpat ovat jo olemassa, ne on hankittu ja pystytetty 

kaupungin toimesta. Terälahden Seutu ry:n hakemalla Valoa kuntopolulle! – hankkeella on tavoitteena hankkia ja asen-

taa valaisimet valotolppiin.  

 

VESILAHDEN SKEITTIPARKKI/VESILAHDEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 84086  

KOKONAISBUDJETTI: 84086    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.6.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada Vesilahden kuntaan skeittiparkki. Kohderyhmänä ovat pääasiassa 

nuoret (7-25 vuotiaat), mutta samalla myös koko kunta, kun nuoret viettävät aikaansa turvallisessa, sallitussa paikassa, 

poissa tihutöistä. Paikalliset nuoret sekä nuorisovaltuusto ovat tehneet skeittiparkista kuntalaisaloitteen.  

 

Tottijärven monitoimipuisto-hanke/TOTTIJÄRVI-SEURA RY  

JULKINEN TUKI: 20000  

KOKONAISBUDJETTI: 40000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tottijärven monitoimipuisto-hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Tottijärven kirkonkylälle moni-

toimipuisto, kylän yhteiseen käyttöön. Paitsi koululaisia ja päivähoitolapsia, alue tulee palvelemaan ilta-aikana ulkoili-

joita, perheitä ja harrastuksissa kävijöitä.  

 

Pirkan Ura kuntoon/PIRKAN HIIHTO RY  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000    

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pirkan hiihdon reittiä (Pirkan Uraa), jonka kokonaispituus on 90 km, kunnostetaan noin 50 kilo-

metrin osuudelta Ikaalisten ja Ylöjärven kaupunkien sekä Hämeenkyrön kunnan alueella. Maastossa lihasvoimin liikku-

vat ihmiset käyttävät Pirkan Uraa päivittäiseen liikuntaan ympäri vuoden. Pirkan Ura täydentää alueen kuntien omia 

kuntoreittejä ja yhdistää ko. reitit toisiinsa. Tavoitteena on parantaa reitin turvallisuutta ja toimivuutta. Hanke sisältää 

uran tasoittamiseen ja paikoin leventämiseen siten, että nykyisin käytössä olevilla latukoneilla hiihtoladut pystytään 

kunnostamaan koneiden rikkoutumatta ja ladunvarren puustoa säästäen myös vähälumisina talvina.  

 

Koukkujärven lumetusalueen investointihanke/KANKAANTAAN KISAN HIIHDON TUKI RY  

JULKINEN TUKI: 38054,5  

KOKONAISBUDJETTI: 85000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on saada Koukkujärvelle hiihtoreitin lumetusvalmius toteuttamalla tekolumialueen ja 

hiihtoreitin maansiirtotyöt ja hankkimalla lumetukseen tarvittavat koneet ja laitteet. Tuloksena syntyvästä hiihtomah-

dollisuudesta ja kauden pidennyksestä hyötyvät Pirkanmaan kunto- ja kilpahiihtäjät, matkailijat, erityisryhmät ja koulu-

laiset ym.  Pitkällä aikavälillä hanke lisää alueen vetovoimaa ja lyhyellä ajalla myös matkailun määrä kasvaa. 
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Lumitykin veden jäähdytysjärjestelmän hankinta/LEMPÄÄLÄN KISA RY  

JULKINEN TUKI: 8499,2604  

KOKONAISBUDJETTI: 17036   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2012–30.11.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Veden jäähdytysjärjestelmällä pystytään jäähdyttämään vesijohtoverkoston vesi lähelle nollaa as-

tetta, jolloin lumitykillä pystytään tekemään lunta muutamassa pakkasasteessa eli myös jo marraskuussa ja joulukuussa. 

Tykkilumen riittävyyden varmistamiseksi sitä on tehtävä talvella varastoon noin 4000 m3, jonka tykittäminen kestää 

noin 20 vrk. Tässäkin veden jäähdyttämisellä pystytään varmistetaan, että riittävän kylmiä pakkaspäiviä on tarpeeksi 

lumen tekemistä varten myös lauhoina talvina. Lumen riittävyys voidaan lisäksi tarvittaessa varmistaa tykittämällä lunta 

lisää marras-joulukuussa muutaman asteen pakkasilla. 

 

Nokian RC-Puiston jatkokehittäminen/PIRKANMAAN RC-AUTOILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 7525  

KOKONAISBUDJETTI: 15050   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.9.2012–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Nokian RC-Puiston rata-aluetta edelleen rakentamalla ajajako-

roke ajamista varten ja aidat alueen ympärille ehkäisemään alueen käyttö muuhun toimintaan kuin mihin se on tarkoi-

tettu. Lisäksi alueelle tuodaan sähkö joko omalla liittymällä tai liittymällä Nokian Pyryn liittymään alaliittymänä. Kulun-

valvontaan kiinnitetään myös huomiota jotta mahdollinen ilkivallanteko voitaisiin minimoida. Sosiaalitilojen tarve pyri-

tään ratkaisemaan joko ostamalla tyhjennettävä/siirrettävä WC-koppi tai rakentamalla kiinteä rakennus. 

 

1.16 KARHUNSEUTU RY 
 

Karhunseutu Koira- ja liikuntaharrastushallin hankinta/TVA Pori ry  

JULKINEN TUKI: 51000  

KOKONAISBUDJETTI: 170000  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.12.2011–29.2.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Yhdistys ostaa Noormarkussa Rauhalammintiellä sijaitsevan peltisen kaarihallin (1200m2) Sata-

kunnan ja naapurimaakuntien koiraharrastajille sekä valtakunnalliseen kilpailutoimintaan (tottelevaisuuskokeet, agi-

lity). Hallin muita käyttäjiä ovat mm. Satakunnan jalkapallo- ja pesäpalloseurat. 

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Investointeja Kaasmarkun kyläläisten vapaa-

aikaan/Kaasmarkun Vanhemmat ry  

JULKINEN TUKI: 6195  

KOKONAISBUDJETTI: 8600  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten liikunta-, harrastus- ja vapaa-ajan aktiivisuutta 

sekä lisätä yhteisöllisyyttä tuomalla yhteen eri-ikäisiä ihmisiä. Kohteena on Fatiporin puisto. Tarvittavia varusteita ovat 

kartta, agility-/keppihevosrata, grilli, jalkapallomaalit, leikkinurkkaus, vesiliukumäki sekä pöytä- ja penkkiryhmät.  

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Jääkiekkokaukalo ja infotaulu/Matomäen 

koulun tukiyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 1338,47  

KOKONAISBUDJETTI: 1784,62  

PAIKKAKUNTA: Noormarkku  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Leikkikenttä/Harjakankaan kyläseura ry 

JULKINEN TUKI: 11012,25  

KOKONAISBUDJETTI: 14683    

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Leikkipaikka toteutetaan talvella jääkiekkokäytössä olevan liikuntakentän yhteyteen. Tarvittavia 

välineitä ovat kaksi jousikeinua, kaksipaikkainen narukeinu, karuselli, kiipeilyteline ja liukumäki. Lisäksi rakennetaan 

hiekkalaatikko.  

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Nuorille liikuntaa/Kairilan kyläyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 2529,23  

KOKONAISBUDJETTI: 3372,8  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kairilan vaikutuspiiriin kuuluu yhä enemmän lapsiperheitä ja kyläyhdistys haluaa tarjota erilaisia 

harrastusmuotoja kotikylällä. Hankkeeseen kuuluu kentän kunnostus ja varustaminen. Varusteita ovat jalkapallo ja -

maalit, pesäpallovälineet sekä lentopallo 

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Tuiskulle varusteita ja välineitä/Harjunpään 

Tuisku ry  

JULKINEN TUKI: 1222,5  

KOKONAISBUDJETTI: 1630  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ulvilalainen Harjunpään Tuisku on 300 jäsenen urheiluseura, joka järjestää monipuolista urheilu-

toimintaa petankista joogaan. Turvallisuussyistä täydennetään kahden sählymaalivahdin varusteita. Lisäksi kuntosaliin 

hankitaan selkäpenkki ja kunnollinen käsipainosarja. 

 

"Karhuseudun vapaa-aikaan vauhtia" -koordinointihankkeen alahanke, Ulvilan FK-radan ja ympäristön kehittämi-

nen/Ulvilan FK-kerho ry  

JULKINEN TUKI: 3191,08  

KOKONAISBUDJETTI: 4254,77  
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PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää mikroautoiluradan turvallisuutta lisäämällä turva-alueita, ra-

kentamalla hidastusalueita, siirtämällä kiinteitä esineitä kauemmaksi radasta ja parantamalla reuna-alueiden havaitta-

vuutta maalauksin. Kerhorakennusta uudistetaan uusimalla laudoitusta ja maalaamalla. Terassit uusitaan ja rakenne-

taan rampit liikuntarajoitteisille. Keittiö- ja WC-tilat uudistetaan 

 

Erityisvalmisteiset karting-autot/Kokemäen FK-kerho ry  

JULKINEN TUKI: 7275  

KOKONAISBUDJETTI: 9700  

PAIKKAKUNTA: Kokemäki 

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kokemäen FK-kerho haluaa laajentaa toimintaansa uusiin kohderyhmiin ja tarjota liikuntarajoittei-

sille, erityisryhmille ja pienille lapsille mahdollisuuden harrastaa kartingia ja tutustua lajiin. Kokemäen FK-kerho hankkii 

hankkeella kaksi erityisvalmisteista karting-autoa. Tandemautolla voidaan ajattaa turvallisesti erityisryhmiä ja pieniä 

lapsia.  

 

Harjoitus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen/Noormarkun Nopsa ry  

JULKINEN TUKI: 4492,95  

KOKONAISBUDJETTI: 5990,6 

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nopsa järjestää ympärivuotista kilpailutoimintaa sekä yleisurheilussa että hiihdossa. Harjoitus- ja 

kilpailutoiminnassa tarvitaan tänä päivänä yhä enemmän teknistä välineistöä. Uusittavia tarvikkeita ovat ajanottolait-

teisto sekä videokamerat, joiden avulla kehitetään videovalmennusta. Kameroita tullaan käyttämään myös seuratoi-

minnan dokumentointiin. Lisäksi hankitaan seurateltta. Hanke tukee etenkin lasten ja nuorten valmennusta. 

 

Hiittenharjun hiihtokeskuksen latukone/Harjavallan Jymy ry  

JULKINEN TUKI: 95000  

KOKONAISBUDJETTI: 120000  

PAIKKAKUNTA: Harjavalta  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hiittenharjun ulkoilualue on merkittävä alueellinen urheilu- ja vapaa-aikakeskus, joka tarjoaa akti-

viteettejä curlingin, keilauksen, hiihdon, laskettelun, mäkihypyn, suunnistuksen, kuntopolkujen / laavujen sekä mönki-

jäsafareiden parissa. Harjavallan Jymy ry hankkii latukoneen ennen talvikautta 2012–2013. Harjavallan kaupunki osallis-

tuu rahoitukseen. Jymy ylläpitää talvisin sekä kaupungin latuverkostoa (5,8 ja 10 km ladut, yhteistyösopimuksella kau-

pungin kanssa) että Hiittenharjun hiihtokeskuksen kilpalatuja. Lisäksi latukoneella huolletaan Hiittenharjun laskettelu-

rinteitä 

 

Jousiammuntaa turuille ja kylille/Archery Club Ulvila ry  

JULKINEN TUKI: 6165  

KOKONAISBUDJETTI: 8220  
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PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan 24 kpl alumiinista valmistettuja, kevytrakenteisia ja kokoontaitettavia (=siirreltäviä) jou-

siammuntataustojen telineitä ja jousiammuntataustoja sekä kaksi nuorisojousta ja taljajousen laukaisulaite + siistitään 

harjoituskoppi maalaamalla. Tavoitteena on viedä jousiammuntaharrastuksen kokeilu ja ohjaus 2-3 kylälle/vuosi lähelle 

lapsia ja nuoria tekemällä yhteistyötä mm. kyläkoulujen opetuksen kanssa.  

 

Jääkiekkokaukalo/Matomäen koulun tukiyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 10061,25  

KOKONAISBUDJETTI: 13415  

PAIKKAKUNTA: Nakkila  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Jääkiekkokaukalo-hankkeessa rakennetaan vanhan ja huonokuntoisen kaukalon tilalle uusi Nakki-

lan Matomäessä. Jääkiekkokaukaloa käyttävät alueen lapset ja nuoret. Kaukaloa käytetään myös muina vuodenaikoina 

pallo- ja muiden ulkopelien pelipaikkana. Kaukalon rakentamisesta ja hoitamisesta vastaavat kyläläiset talkoilla. Jääkiek-

kokaukalon rakentaminen turvaa tärkeän harrastusmahdollisuuden säilymisen koko kylän alueella.  

 

Kaukalon saneeraus/Merstolan asukasyhdistys  

JULKINEN TUKI: 8484,92  

KOKONAISBUDJETTI: 11313,23  

PAIKKAKUNTA: Harjavalta  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kohderyhmä ja hyödynsaajat on Merstolan asukkaat.  Tavoitteet on parantaa harrastusmahdolli-

suuksia. Yksilöidyt toimenpiteet on laitojen uudistaminen muovilaidoiksi.  Tulokset ja vaikutukset on suurempi käyttä-

jämäärä, innokkuus jääurheiluun paranee ja varsinkin lasten ja nuorten innostaminen liikuntaan. 

 

Kauvatsan pururata, peruskorjaus/Voimistelu- ja urheiluseura Kauvatsan tulos ry  

JULKINEN TUKI: 8307,69  

KOKONAISBUDJETTI: 11076,92  

PAIKKAKUNTA: Kokemäki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Kauvatsan 70-luvulla rakennettu pururata ajanmukaiseen 

kuntoon. Toimenpiteet pitävät sisällään kasvien raivausta, kosteiden paikkojen kuivatusta ja purupinnan uusimista. 

Nuorison toivomuksesta rata-alueelle tehdään frisbeegolf-kenttä. Alueelle rakennetaan laavu nuotiopaikkoineen. Kun-

nostustoimenpiteet helpottavat myös hiihtokilpailuja. 

 

Kunnon kenttä Kellahdella/Kellahden kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 24006  

KOKONAISBUDJETTI: 32008  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 21.6.2011 - 31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kellahden kylän pallokenttä kaipaa kunnostusta ja kyläyhdistys hakee tukea kentän ja parkkialueen 

kunnostamiseen, alueen maisemointiin, urheiluvälineiden ja suorituspaikkojen hankintaan. Alueen käyttäjät ovat pää-

asiassa lapsia ja nuoria 

 

Karhunseutu LaNu-hanke/Luodonkylän kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI :5836,62  

KOKONAISBUDJETTI: 7788,15  

PAIKKAKUNTA: Luvia  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–30.10.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan Kipuksentien varrella oleva lasten leikkipuisto ja lentopallokenttä 

 

LaSu-hanke/Palo-88 ry  

JULKINEN TUKI: 3519,23  

KOKONAISBUDJETTI: 4692,31  

PAIKKAKUNTA: Luvia  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on nuorille suunnatun kuntoliikunnan lisääminen liikuntapaikkoja paranta-

malla. Raivataan ja levennetään latupohja ja liikuntapolkuja mm. suunnistus-koulun pitämistä varten. Hankitaan kom-

passeja ja emit-leimasimia 

 

Leikkimielistä urheilua ja kuntoliikuntaa kylille/Kullaan urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 7125  

KOKONAISBUDJETTI: 9500  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kullaan Urheilijoiden toimintaan osallistuu viikoittain hieman yli 200 henkeä. Seuran toiminta on 

laajaa, harrastettuja lajeja ovat mm. yleisurheilu, lentopallo ja hiihto. Hankkeessa investoidaan harjoitusvälineisiin, joilla 

saadaan leikkimielisyyttä lasten urheilu- ja liikuntaharjoitteisiin. Lisäksi hankitaan latuhöylä parantamaan kuntolatuver-

koston ylläpitoa 

 

Leineperi – hyvä kylä lapsille/Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6720  

KOKONAISBUDJETTI: 8960  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.–30.6.2012 

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus lisätä kylän lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä vapaa-ajan 

viihtyvyyttä. Hankkeeseen kuuluu pulkkamäki ja frisbeegolfkentän rakentaminen 

 

Levon urheilukentän palveluvarustuksen parantaminen/MÄNTYLUODON KIRI RY  

JULKINEN TUKI: 12500  

KOKONAISBUDJETTI: 25500   
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Levon urheilukentän viereen, sen ja VT 2:n väliin, kasataan n. 40 neliön huoltorakennus, jonka 

toinen pääty on tarkoitettu pukutiloiksi ja toinen (10 neliön osa) huolto-osaksi ja mm. urheiluvälineiden varastointiin. 

Lisäksi, mikäli rahoitusta riittää, toteutetaan kevytrakenteisen siirrettävän katsomo-osan hankinta sekä kentän laitaan 

kahdelle joukkueelle katokselliset vaihtoaitiot. 

 

Liikuta meitä/Ahlaisten nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 7365  

KOKONAISBUDJETTI: 9820  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

HANKEAIKA: 1.4.2011–30.11.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kehitetään edelleen Putajan rannan aluetta. Suunnitellaan ja rakennetaan frisbeegolf-kenttä. Han-

kitaan joelle polkuveneitä. Näiden hankintojen avulla voidaan kehitellä alueelle uutta harrastustoimintaa nuorille. 

 

Liikuta meitä/Ahlaisten nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 1575  

KOKONAISBUDJETTI: 2250  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–30.11.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Suunnitellaan ja lanseerataan uusi nuorisotapahtuma kylän ranta-alueelle. Tapahtumassa tuodaan 

esille uusia harrastusmahdollisuuksia frisbeegolf-kisan ja polkuvenetapahtuman muodossa ja lisäksi tarjotaan melonnan 

opetusta 

 

Liikutaan Leineperissä/Leineperin ruukkikyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 5040  

KOKONAISBUDJETTI: 6720  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Leineperin kyläläisten viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia lisätään hankkimalla soutuvene, 

inkkarikanootti ja kajakki. Vesillä liikkumisen turvaamiseksi hankitaan pelastus- ja veneilyliivejä. Veneelle ja kanooteille 

rakennetaan säilytystelineet ja veneelle rantautumispaikka uimarannan läheisyyteen. Kylän lapsille ja nuorille tarkoitet-

tua palloilukerhoa varten hankitaan välineitä, mm. jalkapalloja, sählypalloja ja salibandymaalivahdin varusteita 

 

Luistelu- ja liikuntakentän tekeminen/Harjakankaan kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 9812,5  

KOKONAISBUDJETTI: 39750  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.6.2011 - 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Harjakankaan koulun siirryttyä yksityiseen omistukseen ovat kyläläiset jääneet ilman ulkoliikunta-

paikkaa. Kyläseura haluaa rakentaa kentän, joka toimisi talvella luistinkenttänä ja kesäisin pallokenttänä. Kaupunki on 
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osoittanut tarkoitukseen alueen, mutta jotta se saadaan käyttöön, tarvitaan perustustöitä, aita, huoltokoppi ja vesi- ja 

sähköliittymät. Kentän käyttäjät ovat pääasiassa lapsia ja nuoria. 

 

Monitoimikaukalon ja varaston rakentaminen Ravaniin/Ravanin Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 23550  

KOKONAISBUDJETTI: 31400  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.12.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan uusi monitoimikaukalo Ulvilan Ravanin kylään vanhan vaarallisena puretun tilalle. Lisäksi 

rakennetaan uusi varastorakennus ja puretaan vanha, erittäin huonokuntoinen, varastona toiminut koppi alueelta.  

 

Nuoret kiekkoa harrastamaan/Kuparikiekko jr ry  

JULKINEN TUKI: 5619  

KOKONAISBUDJETTI: 7492  

PAIKKAKUNTA: Harjavalta  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–30.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön (luokkalätkä- ja lammikkolätkätapahtumat) tarvittavan 

kaluston ja harrastusvälineistön hankinta. 

 

Nuoriso melomaan/Evänräväyttäjät ry  

JULKINEN TUKI: 1350  

KOKONAISBUDJETTI: 1800   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Nuorisokanoottien hankinta 

 

Nuorten kerhotoiminen kehittäminen/Kokemäen FK-kerho ry  

JULKINEN TUKI: 3795  

KOKONAISBUDJETTI: 5060  

PAIKKAKUNTA: Kokemäki  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan ajanottolaitteisto FK-radalle. 

 

Perheliikuntaan puhtia Söörmarkussa/Söörmarkun nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 3442,5  

KOKONAISBUDJETTI: 4590  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Seuralla on järjestettyä toimintaa eri ikäluokille, mutta alle kouluikäisille ja nuorille aikuisille suun-

nattu toiminta puuttuu. Hankittavilla välineillä olisi tarkoitus tarjota monipuoliset harrastusmahdollisuudet mahdolli-

simman laajalle käyttäjäryhmälle. Hankittavia tarvikkeita ovat sulkapallotarvikkeet, jumppamatot, temppuratatarvik-

keet ja aististimulaatiosarja. Visiona on nuorisoseurantalon profiloituminen koko Söörmarkun kylän olohuoneeksi. 

 

Porin FK-karting radan ja ympäristön kehittäminen/Porin FK-kerho ry  

JULKINEN TUKI: 40400  

KOKONAISBUDJETTI: 80800 

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vanhan Raumantien varressa 7 km:n päässä Porin kaupungin keskustasta sjaitseva FK-rata on au-

tourheilukeskus, jossa harrastetaan vireää harjoitus- ja kilpailutoimintaa kartingissa. Rataa käytetään myös kuntoliikun-

nassa esim. rullaluistelu sekä mopojen ajoharjoitteluratana. FK-kerho rakentaa alueelle huoltorakennuksen, grillikatok-

sen ja lasten leikkikentän. Karting-radan ensimmäinen kurvi loivennetaan turvallisuuden lisäämiseksi. Laajennetaan 

asuntoauto- ja paikoitusaluetta 

 

Praasun uimarannan kehittäminen/Risten Praasu ry  

JULKINEN TUKI: 16125  

KOKONAISBUDJETTI: 21500  

PAIKKAKUNTA: Kokemäki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 3.5.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kehitetään harrastusmahdollisuuksia uimarannalla mm. seuraavanlaisin toimenpitein: rannan 

ruoppaus ja hiekoittaminen, laiturin ja pukukoppien rakentaminen, turvallisuuden parantaminen, lasten aktiviteettien 

lisääminen, jo olemassa olevien rakenteiden korjaus. 

 

Ravanin ”toimintamontun” kunnostaminen ja henkiinherättäminen 2011/Kylä-Ulvilan Kylät ry  

JULKINEN TUKI: 4200  

KOKONAISBUDJETTI: 5600  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.10.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan Ravanin vanhassa montussa oleva puistoalue lasten ja nuorten käyttöön. Raivataan 

aluetta, rakennetaan varastorakennus vanhan purettavan tilalle, kunnostetaan kaukalon laidat ja asennetaan valoja 

kaukalolle. Lisäksi maapohjaa sorastetaan. 

 

SRVA-radan rakentaminen sekä radan kehittäminen/Nakkilan Metsästysseura ry  

JULKINEN TUKI: 12811,84  

KOKONAISBUDJETTI: 36605,25  

PAIKKAKUNTA: Nakkila  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 17.5.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: SRVA-radan rakentaminen riistakeskuksen ja Ulvilan riistanhoitopiirin ohjeiden mukaan. Tarkoi-

tuksena on uusien mahdollisuuksien myötä kouluttaa lähialueiden metsästäjiä toimimaan viranomaisten virka-apuna 
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tarvittaessa. Satakunnassa ei ole ennestään tällaiseen harjoitteluun tarkoitettua rataa. Ampumaradan lisääntyneen käy-

tön vuoksi hankkeella uusitaan ja korjataan myös olemassa olevia ratalaitteita ja rakenteita, esim. ammuntatornit ja 

kiekonheittimien lähetyslaitteet. 

 

Tanssimaton hankkiminen/Teatteriyhdistys ULPU ry  

JULKINEN TUKI: 975  

KOKONAISBUDJETTI: 1300  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on hankkia ulvilalaiselle tanssiteatterille siirrettävä tanssimatto. Tanssiteatte-

ria harrastetaan aktiivisesti, mutta nykyinen lautalattia on hankala tanssimisen kannalta. Tanssimatto helpottaisi tans-

simista oleellisesti. Tarpeen tullen mattoa voi käyttää myös esiintymismatkoilla. 

 

Uimaranta Reposaarelle/Reposaariyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 10038,38  

KOKONAISBUDJETTI: 13384,5  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–30.11.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Reposaaren kaakkoiskärkeen uimaranta. Ranta- ja vesialuetta parannetaan mm. kiviä 

poistamalla ja tuomalla hiekkaa. Alueelle rakennetaan pukukopit, ulkogrilli ja roskakorit. Pysäköintialuetta kunnoste-

taan. 

 

Urheiluvälineet/Nakkilan Vire ry  

JULKINEN TUKI: 2036,25  

KOKONAISBUDJETTI: 2715  

PAIKKAKUNTA: Nakkila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Yhteisten pitkäikäisten sisäliikuntaan tarkoitettujen harrastusvälineiden ja -laitteiden hankinta las-

ten ja nuorten käyttöön Nakkilan liikuntahallille. Uusien välineiden avulla voitaisiin lisätä lasten ja nuorten toimintaa ja 

kehittää myös uusia toimintamuotoja 

 

Vapaa-aikaan vauhtia!/Nakkilan Vire ry  

JULKINEN TUKI: 2379  

KOKONAISBUDJETTI: 3172  

PAIKKAKUNTA: Nakkila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nakkilan Vire on 600 jäsenen urheiluseura, jonka lajivalikoimaan kuuluu hiihto, keilailu, yleisurheilu 

ja kuntoliikunta. Vire järjestää runsaasti tilaisuuksia nuorille ja lapsille. Siirrettävät kuulutuslaitteet tekevät tapahtumista 

laadukkaampia ja viihtyisämpiä sekä osallistujamäärältään suurempia. Laitteita voisi käyttää urheilutapahtumien lisäksi 

esim. nuorille järjestetyissä diskoissa sekä tarjota kuulutuspalveluita muille toimijoille 
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Viasveden leikkipuisto ja temppurata/Viasveden Kiinteistöyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 4875  

KOKONAISBUDJETTI: 6500  

PAIKKAKUNTA: Pori  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Lapsille rakennetaan aidattu leikkipuisto ja lemmikkien temppurata. Leikkipuistoon tulee valmiina 

hankittavia telineitä lasten leikkejä varten ja lemmikkien temppuradalle rakennetaan tarvittavat välineet itse. 

 

Voimistelumatolla lähiliikuntaa ja turvallista harrastamista!/Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry  

JULKINEN TUKI: 8515,2  

KOKONAISBUDJETTI: 13305  

PAIKKAKUNTA: Ulvila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankeen tarkoituksena on ostaa joukkuevoimisteluun tarvittava voimistelumatto ja maton säily-

tykseen ja liikuttamiseen tarvittava teline. Hankinta parantaa ulvilalaisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusmah-

dollisuuksia ja ehkäisee lajiin liittyviä palo- ja rasitusvammoja, joita nykyinen parketti aiheuttaa. Maton hankinta paran-

taa myös lajin esittelymahdollisuuksia. Tällä hetkellä joukkuevoimistelijoita on yhdistyksen piirissä 60 ja lukua olisi tar-

koitus lisätä maton hankinnalla 

 

1.17 KESKIPISTE-LEADER RY 
 

Ahe liikuttaa/AHTEEN KYLÄSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 31991  

KOKONAISBUDJETTI: 84370   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kylällä ei ole pienille lapsille sopivaa ulkoleikkipaikkaa. Koulun piha-aluetta ja ympäristöä kehittä-

mällä saadaan kaiken ikäisiä kyläläisiä palveleva liikuntapaikka. Hankkeessa rakennetaan ja kunnostetaan mm. moni-

käyttöinen jääkiekkokaukalo, leikkipuisto, urheilukenttä, hiihtolatu ja pyöräkatos.  

 

HAIKARAN LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN/Haikaran maa- ja kotitalousseura ry  

JULKINEN TUKI: 29739  

KOKONAISBUDJETTI: 74345  

PAIKKAKUNTA: Nivala  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Haikaran maa- ja kotitalousseura aktivoi kyläläisiä liikkumaan ja toimimaan yhdessä rakentamalla 

lähiliikuntapaikkoja koulun läheisyyteen, Kalajoen varteen ja kuntoradalle. Hankkeessa rakennetaan jääkiekkokaukalo 

ja katusählykaukalo, hankitaan leikkivälineitä, rakennetaan uimaranta, laituri ja uimakoppi sekä grillikatoksen yhteyteen 

liiteri. 

 

HILIPAN POTKU/Nivalan Ravirata Oy  

JULKINEN TUKI: 20668  
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KOKONAISBUDJETTI: 34447  

PAIKKAKUNTA: Nivala  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 24.9.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeessa kunnostetaan Nivalan ravirataa, ratsastuskenttää ja alueen ympäristöä yh-

teistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. Nivalan ratsastajat). Tavoitteena on lisätä alueen käyttöä ravien, ratsastuskilpai-

luiden ja muiden tapahtumien kautta.    

   

Kylä liikkeelle/JUNTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 57000  

KOKONAISBUDJETTI: 95000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on suunnattu kaikille Junttilan koulupiirin asukkaille nuorista aikuisiin, joita halutaan hank-

keen voimin aktivoida liikkumaan. Hankkeella on tarkoitus lisätä harrastusmahdollisuuksia, tukea kyläläistenvapaa-ajan 

toimintaa ja lisätä kylä vetovoimaisuutta. Junttilan koulun pihapiiriin toteutetaan lähiliikunta-alue, frisbeegolfrata, 

beachvolley-kenttä, pururadan kunnostus, leikkipuisto, grillikota, pulkkamäki ja hoijakka. Hankkeen toteutuksen jälkeen 

liikunta-alueella voi liikkua ja harrastaa ympäri vuoden.  

 

 

VÄLIKYLÄ LIIKKEELLE/Ypyän maa- ja kotitalousseura ry  

JULKINEN TUKI: 31999  

KOKONAISBUDJETTI: 86093  

PAIKKAKUNTA: Nivala  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla halutaan luoda turvalliset ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet myös syrjäky-

lille. Tavoitteena on muokata koulun piha-alue monipuoliseen käyttöön palvelemaan koko kylän asukkaiden viihtyvyyttä 

ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kunnostetaan jääkiekko-kaukalo ja pallokenttä sekä hankitaan leikkivälineitä. Hankkeen 

kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret, mutta toimivalla pihalla voivat harrastaa kaikenikäiset vauvasta vaariin.

        

Erkkisjärven ulkoilukeskus/Sarjankylän- Erkkilän kehitysosuuskunta  

JULKINEN TUKI: 75000  

KOKONAISBUDJETTI: 100000    

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.6.2012–30.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sarjakylän-Erkkilän kehitysosuuskunta sekä muut kylillä toimivat haluavat kunnostaa Erkkilän kou-

lun pihaa ja ympäristöä yhteiseksi ulkoilualueeksi. Hankkeessa rakennetaan mm. leikki- ja liikunta-alueet koulunpihalle, 

varmistetaan turvallinen kulku ranta-alueelle ja lintutornille, rakennetaan grillikatos, luontopolku sekä opastauluja. 

Hanke vaikuttaa kylän vetovoimaan ja uskotaan että sen myötä kylälle muuttaa uusia asukkaita  

       

PIIPPOLAN VIRKISTYSALUEIDEN KEHITTÄMISHANKE/Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  

JULKINEN TUKI: 22575  

KOKONAISBUDJETTI: 35342  

PAIKKAKUNTA: Siikalatva  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tarve virkistysalueiden kehittämiselle nousi esiin Piippolan kyläsuunnitelmassa 2011. Hanke koos-

tuu kolmesta toimenpiteestä, jotka sijoittuvat Piippolan keskustaajaman ympärille: Väinölän jokirannan virkistysalue, 

Pappilanniemen luontopolku ja Piippolan kyläkeskuksen lähiliikuntapaikka.  

     

MAASTOPYÖRÄREITISTÖ/Pyörärinki ry  

JULKINEN TUKI: 6724  

KOKONAISBUDJETTI: 16811  

PAIKKAKUNTA: Nivala  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nivalan Pyssymäen alueelle rakennetaan4,5km pitkä XCO-tyyppinen maastopyöräreitti ja nykyinen 

XCM-tyyppinen reitti pidennetään 10km. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maastopyöräilijät ja luonnossa liikkujat. 

Hankkeesta hyötyvät maastopyöräilijät, hiihtäjät, hiihtosuunnistajat, suunnistajat, kuntoilijat, vaeltajat ja Pyssymäen 

alueen kilpailujen järjestäjät paremmilla katsomopaikoilla. Tavoitteena on luoda Pyssymäen alueelle kansallisen tason 

reitistö kilpailua ja lajin harjoittelua varten.   

 

SIIKAJOEN MELONTAREITTI JA KALAPAIKAT/Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  

JULKINEN TUKI: 17109  

KOKONAISBUDJETTI: 19010  

PAIKKAKUNTA: Haapavesi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Siikajoki, Siikalatva, Vihanti 

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 14.5.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hakija aikoo toteuttaa Siika- ja Lamujokien koskien ja laskureittien kartoituksen virkistyskäytön 

lisäämiseksi yhteistyössä Siikajoen melojien kanssa. Aineistosta tuotetaan kartta-aineisto matkailijoiden ja melojien 

käyttöön, kalastajille kartoitus antaa mahdollisuuden löytää kalaisat syvänteet. Kartoituksen tarkoituksena on myös li-

sätä jokien varrella olevien matkailuyritysten yhteistyötä ja palveluita melontaan sekä kalastukseen liittyen. Alueiden 

välinen hanke rahoitetaan yhdessä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kanssa. 

   

GYM FIELD KUNTOSALI-INVESTOINTI/Kuntokeskus Mawe  

JULKINEN TUKI: 28389,9  

KOKONAISBUDJETTI: 86030  

PAIKKAKUNTA: Kärsämäki  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 15.2.2011–14.02.2013      

  

HIISIEN REITEILLE KULKEMAAN – ESISELVITYS/Pyhäjärven Kehitys Oy  

JULKINEN TUKI: 12706  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Pyhäjärvi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2013–30.06.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana kartoitetaan Pyhäjärven luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvien reitistöjen mah-

dollisuuksia; hankitaan yhden tai kahden reitistön maanomistajien luvat, suunnitellaan reitistö ja sen rakenteet esim. 
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vaellus-, melonta-, moottorikelkka-, mönkijä ja hevosreiteille, selvitetään tarvittavien rakennelmien kustannukset, ku-

ten laavut, tulipaikat ja opasteet. Lisäksi selvitetään myös mobiili – ja internetsovellusten hyödyntäminen ja kustannuk-

set reitistöjen suhteen.    

   

MANKOLA - MOOTTORIURHEILUKESKUS NUORILLE -ESISELVITYSHANKE /Pyhäjärven Urheiluautoilijat ry 

JULKINEN TUKI: 12814  

KOKONAISBUDJETTI: 19600  

PAIKKAKUNTA: Pyhäjärvi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2012–31.05.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa pyhäjärviset moottoriurheilun harrastajat kehittävät yhteistyössä Mankolan rataa ja 

sen toimintaa nuoria houkuttelevaksi. Hankkeessa selvitetään palvelukokonaisuus, jolla Mankolasta tehdään monipuo-

linen ja toimiva moottoriurheilukeskus, jossa nuoret saavat hyvät mahdollisuudet harrastaa eri lajeja. 

        

HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA HAAPAVEDELLE: HEVOSHARRASTUKSEN PERUSTAMISHANKE/Marko ja Tytti Repo 

JULKINEN TUKI: 7930,8  

KOKONAISBUDJETTI: 26436  

PAIKKAKUNTA: Haapavesi  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 1.7.2011–30.06.2013      

  

PETÄJÄMÄEN TYKKILUMILADUN HUOLTOTIE/Reisjärven kunta  

JULKINEN TUKI: 6825  

KOKONAISBUDJETTI: 19500  

PAIKKAKUNTA: Reisjärvi  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 14.2.2011–30.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on varmistaa aiemmin luodun infran ja konseptin onnistuminen niin, että 

huoltotien avulla lumi voidaan ajaa myös sulan maan aikana kantavaa tiepohjaa pitkin kunto-radalle jo lokakuussa ha-

luttuun aikaan. Toimenpiteet koostuvat olemassa olevan kuntoratapohjan vahvistamisesta sekä uudesta tielinjauksesta.

    

1.18 KUUSIOKUNTIEN KEHITTÄMISYHDISTYS KUUDESTAAN RY 
 

Urheilutalo monipuolisempaan käyttöön/VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ÄHTÄRIN VALPAS RY  

JULKINEN TUKI: 12941  

KOKONAISBUDJETTI: 22876  

PAIKKAKUNTA: Ähtäri  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.6.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Ähtärin keskustan tuntumassa sijaitsevaan Urheilutaloon toteutetaan hankkeen avulla pienimuo-

toisia parannuksia, jotka monipuolistavat talon käyttöä ja palvelevat paremmin vapaa-ajanvietto- ja harrastuspaikkana. 

Urheilutaloon tehdään pientä kunnostusta, mm. keittiö remontoidaan ja talon liikuntarajoitteisille tarkoitettu sisään-

käynti muutetaan toimivammaksi, kattoa korjataan sisältä ja ulkoa sekä ravintolatiloihin asennetaan ilmalämpö-

pumppu. 
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Lähipelialue/ÄHTÄRIN GOLF RY  

JULKINEN TUKI: 15598,44  

KOKONAISBUDJETTI: 29997  

PAIKKAKUNTA: Ähtäri  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.1.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Lähiharjoittelualueen rakentaminen sekä vanhan range-alueen laajentaminen. Alue on kaikille 

avoin, golfkentän vieressä sijaitseva alue. Tarkoituksena on saada uudet lajista kiinnostuneet harrastajat kokeilemaan 

ja innostumaan golfista. Myös lajia jo harrastaneet ja golfkurssin suorittaneet tarvitsevat harjoitusaluetta taitojensa 

kehittämiseen. Rakennetaan chippi-alue sekä bunkkeri lähipeliharjoitteluun sekä laajennetaan range-aluetta siten, että 

saadaan lyöntialustaksi myös nurmialusta 

 

Skeittiparkki/SOININ 4H-YHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 11984  

KOKONAISBUDJETTI: 29960  

PAIKKAKUNTA: Soini  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 27.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Soinissa ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia skeittailumahdollisuuksia, sillä vanhat rampit on pois-

tettu käytöstä niiden vaaralisuuden vuoksi. Nyt Soinin 4H- yhdistys haluaa olla totuttamassa nuorille turvallista ympä-

ristöä heidän hyvälle harrastukselleen ja tavoitteena onkin saada nuorille heidän näköisensä skeittauspaikka, jossa har-

rastaminen olisi turvallista ja mielekästä. Talkootyöt tehdään yhdessä näiden nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, 

jolloin he saavat laatuaikaa yhdessä mielekkään tekemisenmerkeissä.  

 

Harrastuksista virtaa II/Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 88938,23  

KOKONAISBUDJETTI: 171035,06  

PAIKKAKUNTA: Kuusiokunnat  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.7.2012 - 31.10.2013   

 

Harrastuksista virtaa III/Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 46977,96  

KOKONAISBUDJETTI: 97870,76  

PAIKKAKUNTA: Kuusiokunnat  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa harrastusvälineiden ja kaluston hankintaa sekä kunnostaa har-

rastus- ja vapaa-ajanviettopaikkoja Kuusiokuntien alueella. Hankkeen avulla tarjotaan toimijoille pienimuotoista hanke-

rahoitusta tarpeellisten harrastusvälineiden ja pienten kunnostuskohteiden toteuttamiseen. 

 

Lauttosen uimaranta/virkistysalueen kehittäminen/SAURUN SEUDUN MAA- JA KOTITALOUSSEURA  

JULKINEN TUKI: 11212  

KOKONAISBUDJETTI: 28030  

PAIKKAKUNTA: Soini  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan Lauttosenjärven uimaranta- ja virkistysalueelle lisää harrastusmahdolli-

suuksia ja parannetaan ympäristön tilaa ja lisätään alueen viihtyvyyttä rakentamalla mmm. biitsikenttä. Ranta-aluetta 

laajennetaan ja puhdistetaan. Hanke palvelee laajasti Soinin väestöä, mutta erityisesti nuoret ja lapset hyötyvät hank-

keesta eniten. Hanke vaikuttaa positiivisesti nuorten ja lasten viihtyvyyteen ja se parantaa alueen vetovoimaisuutta. 

 

Miekkajärven virkistyskäytön edistämishanke/Miekkajärviseura  

JULKINEN TUKI: 5200  

KOKONAISBUDJETTI: 10000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011 - 31.12.2011  

 

Suomenselän alueen virkistyskäytön kehittäminen/Ähtärin kaupunki  

JULKINEN TUKI: 25600  

KOKONAISBUDJETTI: 40000  

PAIKKAKUNTA: Ähtäri  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on nostaa Ähtärin, Soinin ja Alajärven Lehtimäen alueelle sijoittuvan Suomenselän 

näkyvyyttä ulkoilu- ja virkistysalueena ja kehittää alueen luonteeseen sopivia aktiviteetteja liittyen luonnon elementtien 

ja kulttuurihistorian hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös luoda alueelle oma brändi, jonka avulla aluetta markkinoi-

daan ja virkistys- ja matkailukäyttöön soveltuvia toimintoja ja palveluita nostetaan esiin.  

 

VUORENMAAN ALUEEN VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN/SOININ KUNTA  

JULKINEN TUKI: 9520  

KOKONAISBUDJETTI: 14875  

PAIKKAKUNTA: Soini  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Selvitetään Soinin Vuorenmaan alueella olemassa olevien palvelujen ja muiden aktiviteettien ke-

hittämistarpeet: arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden käytön kehittäminen, reittien ja ulkoiluun sekä liikkumiseen 

liittyvien harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, majoitus- ja ravitsemuspalveluidenkehittäminen. Tehdään kehittä-

missuunnitelmat eri palveluille ja toiminnoille (ostopalveluna toteutus). 

 

Kuortaneen luontopolun perusparannushanke/KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 12000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Kuortane  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2012–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kuortaneen Urheiluopiston alueella sijaitsevasta luontopolusta kunnostetaan laajalla yhteistyöllä 

nykyaikainen ja monipuolinen ulkoliikuntapaikka. Kuortaneen luontopolun perusparannushanke sisältää konkreettisina 

toimenpiteinä luontopolun taulujen uusimisen, opastuksen kehittämisen ja palveluvarustuksen parantamisen rakenta-

malla reitin varrelle kota ulkoilijoiden taukopaikaksi. Hankkeen tuloksen syntyy uusi, vetovoimainen luontopolku, jota 

hyödynnetään niin kuntalaisten lähiliikunnassa kuin luontotietouden opettamisessa koululaisille.  
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Löytöretkiä lähelle/Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 50400  

KOKONAISBUDJETTI: 70000  

PAIKKAKUNTA: Kuusiokunnat  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on koota tietoa Alavuden, Kuortaneen, Lehtimäen, Soinin ja Ähtärin retki-

kohteista. Hanke toimii alueen asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajankäytön kehittämiseksi sekä matkailullisen mielenkiin-

non lisäämiseksi. 

 

Kone- ja laitehankinta ja kehittäminen/Alavuden Kunto-Kolmio Ky  

JULKINEN TUKI: 1680  

KOKONAISBUDJETTI: 6000  

PAIKKAKUNTA: Alavus  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

 

Moottorikelkka urienhoitokone/SUOMENSELÄN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 15600  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Ähtäri  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 29.8.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeen tavoitteena on parantaa kelkkaurien talvikunnossapitoa ja lanausmäärää. uu-

demman ja teknisesti monipuolisemman lanauskoneen ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet tuottaa lähikun-

tien palveluntarjoajille huomattavasti paremmat olosuhteet toimia. SuSeMK:n tavoitteena on tehdä hoitaa kelkkaurat 

eteläisen suomen parhaimmistoon ja tehdä niistä yksi matkailun vetonaula. Hyvät harrastusmahdollisuudet parantavat 

myös paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä, sekä lisää paikallisten kauppiaiden myyntiä.. 

 

INTERNATIONAL TRAINING METHODS DEVELOPMENT/KUORTANEEN URHEILURATSASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI: 25644  

KOKONAISBUDJETTI: 37350  

PAIKKAKUNTA: Kuortane  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on luonteeltaan kansainvälinen esiselvityshanke. Hankkeen toiminta (yhteistyökumppanien 

haku, selvitykset) kohdistuu kotimaan lisäksi Belgiaan, Tanskaan, Viroon ja Saksaan sekä Skotlantiin. Hankkeentavoit-

teena on kartoittaa valmennustoiminnan tarpeet ja luoda verkostot, kontaktit sekä tiedotuskanava sekä luoda toimin-

tasuunnitelma varsinaiseen kehittämishankkeeseen, joka tulee keskittymään uusien valmennusmenetelmien luomiseen 

ratsastusurheilussa. Hankkeessa kartoitetaan paikalliset, ja kohdemaiden yhteistyökumppanit, jotka ovat kiinnostuneita 

ratsukoiden valmennus menetelmien kehittämisestä. Hankkeessa kohderyhminä ovat valmennusmenetelmien kehittä-

misestä kiinnostuneet ratsukot, ratsastusseurat sekä ulkomaiset ja kotimaiset ratsastuksen valmentajat. Hankkeen to-

teutusalueenakotimaan osalta on Kuusiokuntien seutukunta. 

 

Kuortaneen ulkoilureittien kehittämissuunnitelman laatiminen/Kuortaneen Urheiluopistosäätiö  

JULKINEN TUKI: 62131,2  
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KOKONAISBUDJETTI: 77664  

PAIKKAKUNTA: Kuortane 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2011–30.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Kuortaneen alueen ulkoilureittien nykytilan ja kehittämistarpeiden arvi-

ointi yleishyödyllisestä ja vapaan käytön näkökulmasta. Hankkeen toimenpiteet ovat: ulkoilureittien rakenteellisen ja 

toiminnallisen tilan arviointi, maanomistussuhteiden päivitys, reittien markkinoinnin kartoittaminen, seutukunnallisten 

hyvien käytäntöjenkirjaaminen reittien virkistyskäytön lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy kirjallinen Kuortaneen 

alueenulkoilureittien kehittämissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää tulevien investointien ja kehittämishankkeiden-

pohjana.  

 

Kalustoinvestoinnit ja yrityksen kehittäminen/Tiina Väliaho  

JULKINEN TUKI: 3977,58  

KOKONAISBUDJETTI: 12173,34  

PAIKKAKUNTA: Soini  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 16.1.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan ryhmäliikuntaa varten laitteita ja kalustoa. Yrittäjä hankkii lisäkoulutusta. 

 

1.19 ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY 
 

Liikunnalla lisää vetovoimaa/UUKUNIEMEN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 5001  

KOKONAISBUDJETTI: 16106   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: "Liikunnalla lisää vetovoimaa"- hankkeen tavoitteena on saada aikaan Parikkalan kunnan pohjois-

päähän liikuntatila, jonka käyttömäärät ovat korkeat ja jossa on mahdollista harrastaa monipuolista liikuntaa ja urheilua. 

Hankkeessa hankitaan kattava kuntosalivälineistö jo valmiina olevan välineistön lisäksi (valmiina juoksumatto, kunto-

pyörä, monitoimilaite ja painoja).  

 

Rautaa Kiipolaan/PARIKKALAN URHEILIJAT RY 

JULKINEN TUKI: 4971  

KOKONAISBUDJETTI: 10010   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: PaU:n jäsenet, kilpaurheilijat, kuntoilijat Tavoitteena tarjota urheilijoille ja kuntoilijoille tilat ja vä-

lineet voimaharjoitteluun asiantuntijan ohjauksessa. Oikein suoritettu voimaharjoittelu auttaa kilpaurheilijaa kehitty-

mään lajissaan, myös kuntoilijat hyötyvät oikein toteutetusta voimaharjoittelusta. Tilojen kunnostus ja välineiden han-

kinta: Painonnostotankoja ja painoja, harjoittelulava, kilpailulava. Oheisharjoitteluun aitoja palloja ym. 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Iloa liikunnasta – kaukalosta kaikille/Tarkkolan Seudun Kylät ry 

JULKINEN TUKI: 9432  

KOKONAISBUDJETTI: 18864   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  
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HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tarkkolan kunnoltaan rapistunut kaukalo ja pukukopit kunnostetaan ja kaukalon pohja tasataan. 

Lisäksi siistitään kaukalon ympäristöä 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Kauniskallio/Ruokolahden seurakunta  

JULKINEN TUKI: 9850  

KOKONAISBUDJETTI: 19700   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Kauniskallion virkistyskäyttöä. Leirikeskuksen piha-alueelle ra-

kennetaan grillipaikka ja frisbeegolf-rata ja kunnostetaan lentopallokenttä. Lisäksi hankkeessa ruopataan Kauniskallion 

rantaa 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Parikkalan seurakunnan leirimaja/Parikkalan seurakunta  

JULKINEN TUKI: 8000  

KOKONAISBUDJETTI: 16000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä Leirimajan piha-alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Toimen-

piteinä ovat rannan siistiminen kaisloista ja muusta kertyneestä roskasta ja laiturin rakentaminen kesän 2012 aikana. 

Kesällä 2012 ja 2013 kunnostetaan grillikatos ja isoskämppä sekä rakennetaan frisbeegolf-rata 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Puistosta powerii/Lasten Raamattupuiston Ystävät ry – Kids Bible 

Park Fellowship ry  

JULKINEN TUKI: 3750  

KOKONAISBUDJETTI: 7500   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Lasten Raamattupuiston toimintaa ja puitteita lapsi- ja nuori-

soystävälliseksi ja saada näyttelyiden ja pienoismallien rinnalle toimintapisteitä joissa voi harrastaa myös käsillä teke-

mistä ja liikuntaa ja saada monenlaisia elämyksiä. Seikkailurataa ja elämyspisteitä varten rakennetaan ja hankitaan mm. 

kiipeilytelineet ja kiipeilyseinä, pomppulinna, skeittiramppi, slackline – tasapainoliina ja – puomi, trampoliini turva-ai-

toineen, graffiti-tunnelma-aita, legolinnan paloja, pelisuojuksia, uimaliivejä, videotykki ja ääniefekti- ja valolaitteita 

 

Leikkikenttä Simpeleelle/MLL Simpeleen paikallisyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 13.11.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Simpeleen keskustaan rakennetaan leikkikenttä. Leikkikentälle tulevat ainakin seuraavat välineet: 

keinuja, hiekkalaatikko, kiipeilyteline, jousikiikku, liukumäki sekä pieni paviljonki, jossa penkit ja roska-astia 

 

Myö yhes meijä parraaks /Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 7473  

KOKONAISBUDJETTI: 18682   
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HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2012–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kylän viihtyisyyttä lisätään puistometsien risujen siivouksella, uimarannan kunnostuksella ja ra-

kentamalla grillikatos, keinut ja penkit, pukuhuone, kuivakäymälä ja beachvolley-kenttä, uusimalla laituri ja raivaamalla 

pusikoita ja tekemällä uusia istutuksia. Koulun läheisyyteen rakennetaan Frisbeegolf-rata. Torialueelle tehdään istutuk-

sia, hankintaan penkit ja pöydät, kunnostetaan linja-autokatos ja näkösuojaa sekä uusitaan ilmoitustaulu 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Liikunnalla vetovoimaa/Uukuniemen Urheilijat r 

JULKINEN TUKI: 4020  

KOKONAISBUDJETTI: 8040   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Uukuniemen Urheilijat ry hankkii ensimmäisessä vaiheessa laitteita (juoksumaton, kuntopyörän ja 

kamppailu-urheiluvälineitä), joilla parannetaan talvikuukausien harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen kakkosvaihe kes-

kittyy juoksuradan ja ulkoliikunta-paikkojen rakentamiseen 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Motocross-koulun varustehankinnat/Imatran Moottorikerho ry 

JULKINEN TUKI: 560,5  

KOKONAISBUDJETTI: 1121   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Imatran Moottorikerho hankkii motocross-koulun käyttöön ajovarusteita. Varustehankinnoilla li-

sätään turvallisuutta ja madalletaan kynnystä kokeilla ja aloittaa motocrossin harrastaminen 

 

Koordinointihanke Toiveista Totta, osa I, Alahanke: Sirkusvälineitä Soihdulle Karjalaan/Imatran Nuorisosirkusyhdis-

tys ry  

JULKINEN TUKI: 5792  

KOKONAISBUDJETTI: 2896   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 2012–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sirkuskoululle hankitaan akrobatia- ja äänentoistovälineitä kuten alastulopatjoja, voimisteluväli-

neitä, pa-laitteisto ja mp3-soitin 

 

Kortteleissa kolisee - korttelitoiminnasta yhteisöllisyyttä/IMATRAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 12800  

KOKONAISBUDJETTI: 20000   

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 25.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Korttelissa kolisee -hankkeen tavoitteena on kaupunginosien ja kyläyhteisöjen ”korttelitoiminnan” 

kehittäminen lisäämään lasten ja vanhempien arkiliikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa luodaan yhteistyössä Imatran 

Voima ry:n ja IPS ry:n kanssa malli korttelitoiminnalle, joka on kevyesti organisoitua/ omaehtoista liikuntaa kaupungin-

osissa ja se luo ja tukee kaupunginosien yhteisöllisyyttä 

 

LIIKU NUORI,LIIKU!/IMATRAN PALLO-VEIKOT IPV RY  

JULKINEN TUKI: 25600  
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KOKONAISBUDJETTI: 40000   

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on tarjota kaikille Etelä-Karjalan Kärki-Leader alueen yläkouluikäisille 

osallistuminen uudenlaiseen koululiikuntatapahtumaan.  Hanke tavoittaa konkreettisesti yli 1000 nuorta Imatran, Raut-

järven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnan alueelta. Hankkeen tarkoitus on tarjota liikuntalajeja ja -muotoja, joita ei 

normaalien koululiikuntatuntien aikana pystytä toteuttamaan. Suurhallissa voidaan järjestää uusia ja erilaisia liikuntala-

jeja samanaikaisesti isolle (80 - 100) ryhmälle. Tärkeänä tavoitteena on herättää kaikissa, myös liikuntaan kielteisesti 

suhtautuvissa, nuorissa kiinnostus liikkumiseen ja osoittaa sen positiivinen vaikutus terveyteen ja ystävyyssuhteisiin. 

 

Futiksen verkko vahvaksi/Imatran Palloseura ry  

JULKINEN TUKI: 76800  

KOKONAISBUDJETTI: 96000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 10.1.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella pyritään varmistamaan täysipäiväisen junioripäällikön toiminnan jatko seuran ja elin-

keinoelämän resurssien avulla. Tavoitteena on myös luoda uusia konsepteja ja toimintamalleja Kylpylän alueen elin-

keinotoiminnan kehittämiseksi lisäämällä yrittäjien ja urheiluseuran välistä vuorovaikutusta.   

 

Ukonniemi-Rauha kartalle/SK Vuoksi ry  

JULKINEN TUKI: 43520  

KOKONAISBUDJETTI: 68000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 14.4.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Alueiden välisessä hankkeessa luodaan toimintatapa, jossa samaa kartta-aineistoa voivat hyödyn-

tää retkeilijät, suunnistajat, koulut, kaupunkien liikuntatoimet ja matkailijat. Ukonniemen-Rauhan alueelta tuotetaan 

kartta-aineisto jota voidaan hyödyntää myöhemmin, kun tuotetaan kartta-aineistoa eri kohderyhmien tarpeisiin. Luo-

daan vuosittain vaihtuva kiintorastijärjestelmä ja laaditaan suunnitelma, miten kartta-aineiston ja kiintorastiston yllä-

pito tapahtuu hankkeen jälkeen 

 

Koordinointihanke ”Kulttuurikuhinaa”, osa 1 Alahanke: Sujuttele suksella, lämmittele Ollinmajalla/Imatran Lapinkä-

vijät ry  

JULKINEN TUKI: 5000  

KOKONAISBUDJETTI: 10000   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011 - 30.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Imatran Lapinkävijät ry pitää hiihtokeliaikaan avoinna Ollinmajaa, joka toimii taukopaikkana Imat-

ran kaupungin ylläpitämän latuverkoston tärkeässä solmukohdassa. Hiihtomaja on ainoa Vuoksen itäpuolella. Ollinma-

jan viihtyisyyttä lisätään rakentamalla majaan paloturvallinen tulikivitakka/lämmitys/hella – uuni, jonka piippu viedään 

turvallisesti harkkoeristyksellä majan katon läpi. Puulämmitys säästää myös sähkökustannuksia 

 

Water-Skizoo go to sky/Water-SkiZoo  

JULKINEN TUKI: 12645  

KOKONAISBUDJETTI: 50580   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  
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HANKEAIKA: 2010–2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke sisältää veneen hankinnan ja siihen liittyvät vetovarusteet (vinssi, varjot ja valjaat), tarvit-

tavat asennustyöt sekä kelluntapuvut 

 

1.20 SEINÄJOEN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS LIIVERI RY 
 

Salibandyhallin rakentaminen/Jii-Tee Sport Oy  

JULKINEN TUKI: 116052,8  

KOKONAISBUDJETTI: 725330   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 5.5.2012 mennessä  

HANKKEEN KUVAUS: Yritystuen avulla yritys pystyi tehostamaan liiketoimintaansa rakentamalla salibandyhallin, johon 

kaikki salibandytoiminta keskitetään. Syyskuussa 2010 Seinäjoen Tanelinrannan kaupunginosaan valmistunut erikois-

halli palvelee yritystä monipuolisesti tuotteiden valmistuksessa, testauksessa ja myynnissä. Hallin kauaskantoisemmat 

vaikutukset ulottuvat koko Seinäjoen seudun liikuntaelämään, sillä sen ansiosta muiden lajien edustajille on vapautunut 

harjoitusvuoroja muista liikuntapaikoista 

 

Muovimäki Joupiskalle 2012/Seinäjoen Hiihtoseura ry, mäkihyppyjaosto 

JULKINEN TUKI: 10260  

KOKONAISBUDJETTI: 19730  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012 – 30.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Muovimäki Joupiskalle 2012 -hankkeessa tehdään K15-mäkeen kesämuovipinnoite. Kohderyh-

mänä ovat 8 – 14 -vuotiaat lapset. Mäki palvelee jatkossa jokaista Pohjanmaan mäkihyppääjää. Hankkeen jälkeen lapset 

voivat hypätä ympärivuotisesti. Tavoitteena on harrastajamäärän lisääminen. Mäki pohjustetaan, muovitetaan ja ylä-

mäkeen rakennetaan ladut. 

 

Ravitallin rakentaminen/Ravitalli Juha Nurminen  

JULKINEN TUKI: 41349  

KOKONAISBUDJETTI: 206745  

PAIKKAKUNTA: Ilmajoki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 31.12.2012 mennessä  

  

Uusi elämys Pohjanmaalle-vesihiihto Kurikkaan/Tampereen Vesikiitäjät ry  

JULKINEN TUKI: 16075  

KOKONAISBUDJETTI: 28700  

PAIKKAKUNTA: Kurikka  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2010 – 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada nuoret ja varttuneemmatkin vesihiihdon pariin. Hankkeessa luo-

daan edellytykset lajille niin rakenteelliset kuin liikunnallisetkin. Haasteena on saada erityisesti nuoret vanhempien tu-

ella lajin pariin. Hankkeessa tehdään vesihiihtohyppyri ja pujottelurata Kyrönjokeen. Rakennetaan myös opasteet sekä 

pukeutumis- ja huoltotilat. 
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Kalajärven leikkikenttä/SF Caravan Seinäjoen seutu ry  

JULKINEN TUKI: 10264  

KOKONAISBUDJETTI: 15790  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.11.2013–30.09.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella nykyaikaistetaan Kalajärven matkailualueella oleva lasten leikkikenttä. Se uudistetaan 

vastaamaan nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Yhdistys on järjestänyt kentällä leikkikenttätoimintaa, johon on työllistetty 

kesäaikaan alueen nuoria. Vanha leikkikenttä puretaan ja osa laitteista poistetaan ja osa kunnostetaan uudelleen käyt-

töön. Kentän turvahiekka uusitaan, hankitaan neljä uutta laitetta sekä uusitaan kentän ympärillä oleva aita. 

 

Elämysliikuntareitistöjen elämyskohteet/SEINÄJOEN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 69609  

KOKONAISBUDJETTI: 189740   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2010–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Elämysliikuntareitistöjen elämyskohteet- hankkeen tarkoituksena on koota yhteen elämysliikun-

tareististöjen varteen ja läheisyyteen rakennettavat pienet yleishyödylliset investoinnit. Elämysliikuntakohteilla pysty-

tään kohentamaan reitistöjen viihtyvyyttä ja tutkimusten mukaan lisäämään ihmisten liikuntaa. Hankkeentuloksista 

hyötyvät alueen asukkaat, joita elämyskohteet houkuttelevat viihtymään luonnossa ja liikkumaan. Elämyksellinen rei-

tistö palvelee myös alueen matkailijoita ja tuo uusia mahdollisuuksia muun muassa alueen matkailu- ja liikunta-alan 

yrittäjyyden kehittymiselle. 

 

Elämysliikuntareittien kuntoilupisteet/Lakeuden Elämysliikunta ry  

JULKINEN TUKI: 7800  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki, Ilmajoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 01.08.2013–30.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Seinäjoen Jouppilanvuorelta Ilmajoen Ahonkylään kulkevan esteettömän elämysliikuntareitin yh-

teyteen perustetaan ’kaiken kansan’ kuntoilupaikkoja, joiden yhteydessä voi kuntoilija venytellä lihaksiaan ja vaikkapa 

levähtää ihailemaan luontoa sateelta suojassa. 

 

Kalajärven elämysliikuntareitti/Metsänhoitoyhdistys Metsäpohjanmaa  

JULKINEN TUKI: 10786  

KOKONAISBUDJETTI: 19260  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki (Peräseinäjoki)  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.5.2010 – 30.10.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja uudistaa Peräseinäjoen Kalajärvellä sijaitsevista geologi-

sesta luontopolusta ja Havaintometsästä yhteinen Kalajärven elämysliikuntareitti. Hankkeen avulla reitillä sijaitsevat 
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opastaulut alueen geologisesta ja metsien monikäytöstä sekä metsänhoitoa esittelevät koealat ja metsäkuviot päivite-

tään nykytilanteen mukaiseksi. Luontoelämysten saavutettavuutta parannetaan rakentamalla esteetön kulku 1,5 km 

päässä sijaitsevalle laavulle, mikä mahdollistaa pääsyn reitille myös pyörätuolilla ja lastenvaunuilla. 

 

Korpisaaren esteetön lähiliikuntareitti/Ilmajoen Luoman kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 14264  

KOKONAISBUDJETTI: 28528  

PAIKKAKUNTA: Ilmajoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012 – 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ilmajoen Luomankylän Korpisaaren esteetön lähiliikuntareitti- hankkeessa parannetaan alueella 

olevia liikuntapolkuja sekä osin rakennetaan uutta reittiä. Noin 1,5 km:n mittainen reitti sijaitsee E-P:n Opiston mailla ja 

se tehdän esteettömäksi, jolloin liikuntaesteiset, lapsiperheet ym. voivat nauttia historiallisesta ja monipuolisesta luon-

nosta. Lisäksi reitille rakennetaan esteetön laavu ja kunnostetaan vanha savusauna ja siirretään vanha vilja-aitta elä-

myskohteeksi.  

 

Kyrkösjärven kierros/Lakeuden Elämysliikunta ry  

JULKINEN TUKI: 24390  

KOKONAISBUDJETTI: 48000  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 23.10.2013–30.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on reitistöä ehostamalla lisätä kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia turval-

liseen, monipuoliseen fyysiseen liikkumiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteita ovat seuraavat (1) vanhat 

huonokuntoiset pitkospuut rakennetaan uudelleen n 350 metrin matkalta, (2) vanhoja pitkospuita korvataan soralla ja 

kivituhkalla noin kilometrin matkalta, (3) Kyrkösjärven luontopolun taulut uusitaan ja luontopolku merkataan asianmu-

kaisesti sekä (4) koko Kyrkösjärven ympärysreitistön viitoitus uusitaan. 

 

PAUKANEVAN ESTEETÖN ELÄMYSREITTI/LIFEIT OYJ  

JULKINEN TUKI: 14589  

KOKONAISBUDJETTI: 16210   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 8.2.2010–8.2.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan esteetön n. 500 m pitkä lähiliikuntareitti Seinäjoella pohjoisen ohikul-

kutien nro 18 levähdyspaikalta Paukanevalle. Tehdään sijaintisuunnitelmat esteettömästä lintutornista ja vc -tiloista 

tornin viereen. Lisäksi tehdään suunnitelmat ja maastokatselmukset Paukanevan pitkospuureitin jatkamisesta ympyrä-

reitiksi historiallistenkohteiden kautta. Historiallisten kohteiden selvittäminen sekä informaatiotaulujen suunnittelu 

kuuluvat myös esiselvityshankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen asukkaat. 

 

Ylistaron melontareitti/Voimistelu- ja urheiluseura Ylistaron Kilpaveljet ry  

JULKINEN TUKI: 11200  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2010 – 31.3.2011  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan melontareitti Ylistaroon välille Malkakoski-Alapää. 

Hankkeen tarkoitus on tehdä tunnetuksi Kyrönjoen vaihteleva ja kaunis jokisuu ja lisätä joen virkistyskäyttöarvoa. Hank-

keessa tehdään veneluiska, pitkospuita, rantautumis- ja levähdyspaikkoja ym. maisemointia, Korpelankosken niskalle 

taukolaavu sekä Heinisaareen Köykänkosken alle kota puuvajoineen ja käymälöineen. 

 

Potkua porukalla/Kurikan Ryhti ry  

JULKINEN TUKI: 6248  

KOKONAISBUDJETTI: 12015  

PAIKKAKUNTA: Kurikka  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 01.12.2013–31.03.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on lisätä liikuntaa ja antaa nykyisille ja uusille harrastajille tilat ja välineet harrastami-

seen. Kuikan Ryhdin nyrkkeily-/potkunyrkkeilyjaostoa vaihtaa tila tammikuussa 2014. Muuton yhteydessä nostetaan 

lajin tunnettavuutta ja pyritään saamaan uusia harrastajia. Hankkeella hankitaan lajille ominaisia välineitä, kuten pot-

kusäkkejä, tatamimattoja, kehäköysiä ja kulmatyynyjä 

 

Myran kuntohaaste/Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry  

JULKINEN TUKI: 23040  

KOKONAISBUDJETTI: 32000  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki, Ylistaro  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveydenedistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013 – 31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kannustetaan harrastamaan liikuntaa monipuolisesti ja mahdollistetaan usean eri lajin 

kokeileminen siten, että ratsastus ja hevoset ovat yhdistävänä tekijänä. Hankkeessa järjestetään viikoittain harrastus-

ryhmiä aikuisille, lapsille ja nuorille. Hankkeessa järjestetään 12 kokeilupilottia, joissa kokeillaan ja tutustutaan ratsas-

tuksen uusiin alalajeihin. Hankkeen vaikutuksia on monipuolistunut seuratoiminta, syrjäytymisen ehkäiseminen, kohde-

ryhmän parantuntu henkinen ja fyysinen kunto. 

 

Elämysliikuntareitistöjen elämyskohteet (koordinointi)/Seinäjoen Seudun kehittämisyhdistys LIIVERI ry 

JULKINEN TUKI: 39389  

KOKONAISBUDJETTI: 56960  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2010 – 31.3.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Koordinointihankkeessa kootaan yhteen elämysliikuntareitistöjen varteen ja läheisyyteen raken-

nettavat pienet yleishyödylliset investoinnit. Elämysliikuntakohteilla pystytään kohentamaan reitistöjen viihtyvyyttä ja 

tutkimusten mukaan lisäämään ihmisten liikuntaa. Koordinoinnin osuus. 

 

Elämyspyöräilyn kehittämishanke/Lakeuden Elämysliikunta ry  

JULKINEN TUKI: 15585  

KOKONAISBUDJETTI: 21645  

PAIKKAKUNTA: Ilmajoki, Seinäjoki  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012 – 30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa pyritään saamaan optimaalisesti liikuntaa, virkistystä ja työmatkaliikennettä sekä mat-

kailua palvelevat pyöräilyreitit tehokkaaseen käyttöön Seinäjoella ja lähiympäristössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
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Seinäjoen ja Ilmajoen pyöräilystä kiinnostuneet asukkaat. Hankkeen tuloksena syntyy kokonaiskuva Seinäjoen ja lähiym-

päristön pyöräilyreiteistä sekä pyöräilyyn liittyvästä palvelutoiminnasta. Hanke vaikuttaa positiivisesti asukkaiden ter-

veyteen ja hyvinvointiin. 

 

Esteettömät elämykset kehittämishanke/Lakeuden Elämysliikunta ry  

JULKINEN TUKI: 15808  

KOKONAISBUDJETTI: 21950 

PAIKKAKUNTA: Liiverin alue  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke 

HANKEAIKA: 1.4.2011 – 31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen alueen lähiliikuntareitit ja teh-

dään valituille reiteille ja elämyskohteille kehittämissuunnitelma, jossa otetaan esteettömyys huomioon 

 

Hevostallien kartoitushanke/Jalasjärven kunta, JAKK Liikelaitos  

JULKINEN TUKI: 19890  

KOKONAISBUDJETTI: 37000  

PAIKKAKUNTA: Liiverin alue  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2010 – 31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan mm. Seinäjoen seudun hevostallien hevosvaellusreitit, kartoitetaan missä 

kunnossa ovat hevostallien turvallisuusasiakirjat sekä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat ja kartoitetaan myös 

hevostalliyrittäjien lomituspalveluiden käyttö. 

 

Kansainvälinen seurayhteistyö-hanke/Seinäjoen amerikkalaisen jalkapallon seura ry  

JULKINEN TUKI: 7068  

KOKONAISBUDJETTI: 15500 

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: KV- kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012 – 30.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tämä on kv-esiselvityshanke. Seura hakee eurooppalaista seurayhteistyökumppania, jonka kanssa 

on tarkoitus myöhemmin toteuttaa seuraavia tavoitteita: kasvattaa seurojen jäsenistä osaavampia, suvaitsevampia ja 

kansainvälisempiä harrastajia. Hankkeen kohderyhminä ovat seurojen jäsenet, yleisö, alueiden ihmiset sekä yritykset. 

Hankkeen aikana suunnitellaan nuorten harjoitusleiri ja turnaus amerikkalaisen jalkapallon sekä cheerleaderien kanssa, 

seurajohtajien ja seuratoimijoiden koulutus- ja keskustelutilaisuus sekä valmentajakoulutus. 

 

Ratsastusreitit esiselvityshanke/LifeIT Oyj 

JULKINEN TUKI: 9144  

KOKONAISBUDJETTI: 12700  

PAIKKAKUNTA: Liiverin alue  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnanorganisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2010 – 31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan alueen ravi- ja maastoratsastusreittejä sekä selvitellään ratsastukseen 

tarkoitettujen hevosreittien rakentamismahdollisuuksia. Reittien varrella olevat elämys- ja muinaiskohteet kartoitetaan 

ja reittien varrella suunnitellaan erilaisia taukopaikkoja sekä tuodaan esille luontomaiseman monimuotoisuutta. 
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YMS-Maja/Ylistaron Metsästysseura ry  

JULKINEN TUKI: 60000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000  

PAIKKAKUNTA: Seinäjoki / Ylistaro  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 01.01 – 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ylistaron metsästysseuran (YMS) ampumaurheilukeskuksen toimisto- ja huoltorakennus. Hyödyn-

saajia ovat seuran oma jäsenistö, Järvirannan kyläseura, monet yhdistykset ja järjestöt, koululaisryhmät ja luontokerhot. 

Tavoitteena on saada nykyaikaiset tilat seuran toiminnalle, kokouksille ja kilpailulle 

 

1.21 LINNASEUTU RY 
 

Ratsastuskentän rakentaminen/Ratsutalli Verraton, Sari Kettunen  

JULKINEN TUKI: 2212  

KOKONAISBUDJETTI: 11060   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki   

HANKKEEN KUVAUS: Pitkään toiminut hevostalliyrittäjä rakentaa toisen kentän, jotta ratsastustunnit voidaan pitää eri 

kentällä, kun hoitohevosia ratsastetaan toisella kentällä. 

  

Ratsastuskeskuksen rakentaminen/Raika Keinonen, Stall Odessa  

JULKINEN TUKI: 24880  

KOKONAISBUDJETTI: 124400   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Uusi hevostalliyrittäjä rakentaa tallin Janakkalan Monikkalaan 

  

Ratsutila Suomelan hevostalli/Ratsutila Suomela Ay  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 50000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Hevostallin rakentaminen Janakkalan Saloisille 

  

Birgittakodin pihan käyttöönotto/Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö  

JULKINEN TUKI: 6300  

KOKONAISBUDJETTI: 7000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 27.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa järjestetään ohjattua toimintaa juuri valmistuneelle puistolle: ohjattua liikuntaa, tai-

detta Linnaseutu ry, muistelua vanhojen esineiden kautta, puutarhanhoitoa ja musiikkiesityksiä. 

 

Koko kylä liikkumaan/Vuorentaan Koulun Vanhempainyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 14000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 21.2.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Vuorentaan koulun pihaan rakennetaan toiminnallinen piha. Piha + laitteet kaikkien vapaasti käy-

tettävissä. 

 

Lautsian lomakeskuksen uimaranta/PIENVILJELIJÄVÄEN LOMAKOTISÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 25000  

KOKONAISBUDJETTI: 50000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.4.2009–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan uimaranta alueen asukkaille. Tarkoitus on poistaa ruohikkoa ja siistiä ja tasoittaa 

rantaa ja rakentaa nuotiopaikka ja pukeutumistilat sekä kohentaa saniteettitiloja. Myös veneiden vesillelaskuun ja ran-

tautumiseen rakennetaan oma paikka.  

 

Birgittakodin pihan ulkoilureitti/HÄMEENLINNAN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 32716  

KOKONAISBUDJETTI: 88161,02   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan ulkoilureitti palvelemaan erityisesti kylän vanhuksia.   

 

Elektroninen taululaite/Tuuloksen Ampujat ry  

JULKINEN TUKI: 7700  

KOKONAISBUDJETTI: 11000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan 5 kpl elektronisia taululaitteita ampumaradalle. Lajiliittojen kilpailut siirtyvät elektroni-

sille tauluille vuoden 2014 alussa. Pahvitauluilla harjoittelukaan ei enää mielekästä. Parannetaan toiminnan jatkumisen 

edellytyksiä radalla.   

 

Janakkalan koulujen salibandykaukalot/BaldoSport ry  

JULKINEN TUKI: 8265,6  

KOKONAISBUDJETTI: 11808   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan kolme salibandykaukaloa Janakkalan kouluille, kaksi Tervakoskelle ja yksi Turenkiin. Kau-

kalot ovat purettavissa ja siirrettävissä. Kaukaloista hyötyvät hakijan harrasteryhmien lisäksi koulut sekä aikuisten lii-

kuntaryhmät  

 

Kunto- ja hyvinvointitilojen rakentaminen ja laitteiden hankinta/Tuulosen Hyvinvointikeidas Oy  

JULKINEN TUKI: 27095,93  

KOKONAISBUDJETTI: 129929,51   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Perustetaan kuntokeskus Tuuloseen  
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Markkinointiprojekti/Peltola Golf Oy  

JULKINEN TUKI: 1626  

KOKONAISBUDJETTI: 3252   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Yrityksen markkinoinnin suunnittelu  

 

1.22 LOUNAPLUSSA RY 
 

Kuuman koulun monitoimikaukalo/JÄNHIJOEN KYLÄYHDISTYS RY   

JULKINEN TUKI: 61488  

KOKONAISBUDJETTI: 87840   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2011 – 31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan kylälle monitoimikaukalo lasten liikunnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi 

        

Kuuman uimapaikan kunnostaminen/JÄNHIJOEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 11803,5  

KOKONAISBUDJETTI: 15738   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2008–31.3.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan Kuuman uimapaikka poistamalla kasvillisuutta, kunnostamalla rakenteita ja kalustoa 

sekä ruoppaamalla ja laajentamalla uimalammikkoa. Paikalle asennetaan ilmoitustaulu ja paikoitusalueen liikennemer-

kit       

   

Liesjärven leikkipuisto/LIESJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 13585  

KOKONAISBUDJETTI: 20900   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013 – 30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vanhan kyläkoulun pihalle hankitaan leikkikeskus ja keinuja  

        

Matkunjärven uimaranta /MLL KOIJÄRVEN YHDISTYS RY   

JULKINEN TUKI: 7352  

KOKONAISBUDJETTI: 11310   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013 – 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Uusitaan uimarannan laituri, korjataan pukukopin katto ja portaat, kunnostetaan WC ja maalataan 

venevaja       

   

Rantaremppa – Forssa/FORSSAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 30000  

KOKONAISBUDJETTI: 60000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 1.2.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan Tammelan kunnan alueella sijaitsevia yhteisrantoja.   

 

Rantaremppa - Tammelan yhteisrannat kuntoon/TAMMELAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 75000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Annetaan kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja päivitetään jätevesisuunnitelmia.  

       

Ypäjän Yllätyksen investointihanke/YPÄJÄN YLLÄTYS RY   

JULKINEN TUKI: 149999,4  

KOKONAISBUDJETTI: 300600   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.12.2011 – 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Peruskorjataan Liikuntahalli Pertunkaari ja uusitaan kalustoa   

        

Kalustoinvestointi: pystyleikkuri-lehdenkerääjä ja vetolaite/YPÄJÄ GOLF OY  

JULKINEN TUKI: 5000  

KOKONAISBUDJETTI: 25000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 27.1.2011- 

HANKKEEN KUVAUS: Kalustoinvestointi: pystyleikkuri-lehdenkerääjä ja vetolaite   

       

Järvisählyn MM-kisat/FOSU, EDUSTUS RY  

JULKINEN TUKI: 69740,25  

KOKONAISBUDJETTI: 92987   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011 – 31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Järjestetään uuden lajin järvisählyn MM-kisat    

 

1.23 LÄNSI-SAIMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY 
 

HÄMY:n majan remontti/HÄMÄLÄISEN METSÄSTYSYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 18288  

KOKONAISBUDJETTI: 45720  

PAIKKAKUNTA: Savitaipale  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on saattaa maja ulkorakennuksineen käyttöominaisuuksiltaan ajanmukaiseen kun-

toon, jolloin myös talviaikainen käyttö, kuten aiemmin toiminut jumppakerho voisi palata majan käyttäjäksi.  
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Lyytikkälän monitoimihalli/SAIMAAN KANAVAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 79316  

KOKONAISBUDJETTI: 158632  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tämä hanke on toinen osa hankekokonaisuudesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uusi jää-

kiekkokaukalo, ja kaivo sekä uusittiin urheilukentän nurmialue. Tässä toisessa vaiheessa saneerataan vanha hirsimaja ja 

laajennetaan sitä rakentamalla liikunta/monitoimisali. Kahtena eri hankkeena toteutettavan investoinnin tuloksena syn-

tyy kyläalueelle liikunnan ja urheilun keskittymä, jossa on sekä kesä- että talviurheiluun ja liikuntaan hyvät tilat. 

 

Kenttä kylälle/SAVITAIPALEEN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 61768  

KOKONAISBUDJETTI: 154420  

PAIKKAKUNTA: Savitaipale  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.6.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Savitaipaleen Urheilijat rakentaa Savitaipaleelle Savitaipaleen Jäähallin viereiselle kentälle teko-

nurmikentän. Jalkapalloilijoiden lisäksi kenttä hyödyttää laajemmin myös muita käyttäjiä, koska peli- ja harjoitusvuoro-

jen ulkopuoliset ajat kenttä olisi kyläläisten vapaassa käytössä. Uusi kenttä mahdollistaa myös valmennus- ja leiritoimin-

nan kehittämisen edelleen 

 

Lyytikkälän urheilukentän kehittäminen/SAIMAAN KANAVAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 24185  

KOKONAISBUDJETTI: 62265  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Lempiälän kyläkoulu lakkautettiin muutamia vuosia sitten ja nyttemmin rakennus on myyty yksi-

tyiselle. Yhteiset kokoontumis- ja liikuntatilat menetettiin koulun myynnissä. Kylän käytössä ollut jääkiekkokaukalo si-

jaitsee myydyn koulun tontilla ja on siten hankalassa paikassa. Kaivo, josta on otettu kentän jäädytysvesi on yhteinen 

kiinteistön kanssa. Kylätoimikunta päätti siirtää kiekkokaukalon urheilukentän alueelle ja laajentaa siellä jo olevaa majaa 

rakentamalla monitoimihallin liikuntaa, kylän tapahtumia ja yksityistenkin henkilöiden tilantarvetta varten.  Kahtena eri 

hankkeena toteutettavan investoinnin tuloksena syntyy kyläalueelle liikunnan ja urheilun keskittymä, jossa on sekä 

kesä- että talviurheiluun ja liikuntaan hyvät tilat.  Tämä hanke koskee kaukalon siirtoa, kaivon rakentamista ja urheilu-

kentän kunnostusta. 

 

Savitaipaleen ampumarata KEHA 2/SAVITAIPALEEN-SUOMENNIEMEN RIISTANHOITOYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 24293  

KOKONAISBUDJETTI: 60731,69 

PAIKKAKUNTA: Savitaipale  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–31.12.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistys kehittää ampumarataa vastaamaan uusia 

käyttö- ja ympäristövaatimuksia, mikä mahdollistaa radan käytön jatkuvuuden, lisäämisen ja monipuolistamisen.  Puh-

distetaan hirviradan luotipenkka, rakennetaan uusi luotipenkka ja luotisuojat sekä tasataan hirvi- ja pienoiskiväärirato-

jen penkat ja pohja. Rakennetaan yhdistetty pienoishirvi-, pienoiskivääri- ja villikarjurata.  

 

Tervettä Elämää Tenniksestä/SAVITAIPALEEN TENNISSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 4934  

KOKONAISBUDJETTI: 12334  

PAIKKAKUNTA: Savitaipale  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.5.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Savitaipaleen Tennisseura ylläpitää rakentamaansa tenniskeskusta, joka koostuu tenniskentistä, 

klubirakennuksesta ja huoltotiloista. Keskuksen ylläpitäminen mahdollistaa monipuolisen tenniksen ympärille rakentu-

van toiminnan Savitaipaleella. Edellä mainittujen toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on välttämätöntä kun-

nostaa vielä jäljellä oleva vanha ns. savisidonnaiseen massaan perustuva kenttä vastaamaan kenttiä kuormittavien ten-

nisturnausten ja lisääntyneen harrastajamäärän tarpeisiin.  

 

Vilkjärven koulun ja urheilukentän kunnostus/VILKJÄRVEN JA LÄHIKYLIEN KYLÄYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 13524  

KOKONAISBUDJETTI: 33810  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.8.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS:  Kylätoimikunnan tarkoituksena on kunnostaa koulurakennusta siten, että peltikatto kunnostetaan 

ja maalataan. Ulkoverhouksen huonokuntoiset puuosat uusitaan ja koko rakennus maalataan. Piharakennuksen ja sau-

nan osalta tehdään vastaavat korjaukset ja maalaus. Saunaa kunnostetaan myös sisätilojen osalta.  Vanha, osittain tuk-

keutunut jätevesien imeytyskenttä ja talousvesikaivo uusitaan. Vanhan urheilukentän alueella tehdään parannuksia sa-

massa yhteydessä. Luistinrata-alueen pohjaa tasataan ja tehdään kaivo jäädytysveden saannin turvaamiseksi.  Raken-

netaan uusi katsomokatos olemassa olevan laavun viereen 

 

Haapajärven rantojen kunnostus/Haapajärven yhteisen vesialueen osakaskunta  

JULKINEN TUKI: 17256  

KOKONAISBUDJETTI: 58770  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.9.2011–30.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Osakaskunta toteuttaa vesialueellaan ja rannoilla ruoppausta, rantojen kunnostusta ja maisemoin-

tia. Kyläkunnan yhteinen uimaranta kunnostetaan ja varustetaan tarpeellisilla kalusteilla. Rakennetaan yhteen las-

kuojaan (lähelle uimarantaa) laskeutusallas ja poistetaan järven pohjasta uppopuita ja hakoja. Tavoitteena on pyrkiä 

palauttamaan järven virkistyskäyttöä ja Natura-järven luonnetta. 

 

Saimaan kanavan matkailupuisto/LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 21138  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  
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HANKEAIKA: 1.7.2011–30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Valtatie 6 parantamiseen liittyen rakennetaan Saimaan kanavan ranta-alueelle vievät ns. matkai-

lurampit. Näiden kautta matkailijoille tarjoutuu vaivaton pääsy alueelle, joka liittyy osana historialliseen kanavakoko-

naisuuteen. Tälle noin 2,5 ha alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja erilaisille palveluille, 

liikunta-ja vapaa-ajan toiminnoille ja tehdään selvityksiä tarvittavista rakennuksista ja niiden ulkoasusta.  

 

Rutolan kyläpolku/LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 5040  

KOKONAISBUDJETTI: 9000  

PAIKKAKUNTA: LPR  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan ja kunnostetaan Rutolan kylälle n. 3-3,5 kilometriä pitkä polku, jonka 

varrella olevia Salpalinjaan ja Enso Gutzeitin sahahistoriaan liittyviä kohteita otetaan esille kaatamalla puustoa ja rai-

vaamalla vesakkoa ja aluskasvillisuutta. Polun varteen pystytetään opasviitat ja opastauluja, joissa kerrotaan paikan his-

toriasta ja tapahtumista. Tavoitteena on saada kylän ja lähialueen asukkaille miellyttävä ja luonnonkaunis liikunta- ja 

virkistysreitti ja tarjota matkailijoille mahdollisuus tutustua Rutolan kylän historiaan ja nykypäivään. Polku tulee ole-

maan osa myöhemmin rakennettavaa Salpapolkua ja lähialueen liikuntareitistöä.  

 

1.24 MAASEUTUKEHITYS RY 
 

Ensilumen latu/Joutsan Pommi ry  

JULKINEN TUKI: 48945,75  

KOKONAISBUDJETTI: 69922,5  

PAIKKAKUNTA: Joutsa  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kysymyksessä on 1 km pitkä ensilumen latu-ura lumetusjärjestelmineen. Ensin rakennetaan 5m 

leveä tiepohja, joka tasoitetaan hiekalla ja lopuksi levitetään 10 cm puru. Reitti varustetaan valopylväin. Kohderyhmänä 

ovat ensisijaisesti aktiivihiihtäjät, jotka pääsevät aloittamaan hiihtokauden aikaisemmin ja myös kilpahiihtäjät välttävät 

osan leirityksistä, kun pääsevät harjoittelemaan kotoa käsin. Hankkeella pyritään lisäämään lajin vetovoimaisuutta eten-

kin nuorison parissa 

 

Hankasalmen ampumaradan investointihanke/HANKASALMEN RIISTANHOITOYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 29610  

KOKONAISBUDJETTI: 42300   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteillä pyritään turvaamaan ammuntaharrastuksen, kilpailu- ja koetoiminnan 

jatkuminen Lintusyrjän ampumaradalla. Pääkohtina toimenpiteistä ovat meluntorjuntatoimet, maaperän ja pohjaveden 

raskasmetallipäästöjen ehkäisy sekä rakenteellisen rataturvallisuuden parantaminen. 

 

Kovalanmäen RC – rata/Hankasalmen Urheiluautoilijat ry  

JULKINEN TUKI: 44800  

KOKONAISBUDJETTI: 80000  

PAIKKAKUNTA: Hankasalmi  
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Hankasalmen Kovalanmäen ajorata vastaamaan nykysääntöjä 

ja turvallisuusmääräyksiä. Kunnostetaan rataa muuttamalla kallistuksia, salaojittamalla, oikean pintamateriaalin ajami-

sella ja asfaltoimalla. 

 

Ratahanke/Hankasalmen Hevosystäväinseura ry  

JULKINEN TUKI: 74991  

KOKONAISBUDJETTI: 214549  

PAIKKAKUNTA: Hankasalmi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on olemassa olevan radan kunnostamisen ja kehittämisen myötä taata hevosharras-

tajille asianmukaiset puitteet harrastamiseen ympäri vuoden. Tavoitteena on tukea alueella olevaa vahvaa hevoskasva-

tusta, harrastusluonteista hevosten valmentamista, elinkeinotoimintaa, kilpailutoimintaa, luoda hyvät puitteet hevos-

ten harjoitusajoon ja valmentamiseen. Järjestää harjoitusraveja myös syksy- ja talvi-iltoina 

 

Leivonmäen perhepuisto/MLL Leivonmäen paikallisyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 7224  

KOKONAISBUDJETTI: 12900  

PAIKKAKUNTA: Joutsa  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 4.6.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennamme talkoovoimin Leivonmäen kylälle entisen leikkipuiston paikalle ajanvietto- ja puuha-

paikan kaikenikäisille vauvasta vaariin. Hankimme puistomaiselle alueelle turvallisia ja monipuolisia leikki- ja toiminta-

välineitä, jotka ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Tavoitteena on elävöittää kyläkeskusta ja tarjota luonnon keskelle 

kokoontumispaikka mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa varten.  

 

Niemisjärven kylärannan jatkotoimet/ETELÄ-HANKASALMEN MAAMIESSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 19439  

KOKONAISBUDJETTI: 27770   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.3.2015  

HANKKEEN KUVAUS: Sahanlahden uimarannan jatkoruoppaus ja veneen laskulaiturin teko palvelevat kaikkia rannan 

käyttäjiä, erityisesti lapsiperheitä. Tavoitteena on parantaa uintialuetta sekä saada trailerit kauemmaksi uimarannasta. 

Suoritettujen toimenpiteiden jälkeen mudan ajautuminen rannalle vähenee ja yleinen turvallisuus paranee. 

 

Parkour-kenttä/Konneveden Urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 22534  

KOKONAISBUDJETTI: 40240  

PAIKKAKUNTA: Konnevesi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.6.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla rakennetaan nuorisoa ja lapsia liikkumaan motivoiva parkour-kenttä. Kenttä mo-

tivoi lapsia liikkumaan kouluaikoina ja vapaa-ajalla sekä organisoiduissa liikuntaryhmissä. Tavoitteena on luoda ihmisille 
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matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Pyrkimys on kasvattaa Konnevedellä liikuntamah-

dollisuuksia ja näin lisätä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta.  

 

Moottorikelkan, -varusteiden ja gps-paikannusjärjestelmän hankinta/Hankasalmen urheilu- ja valmennuskeskusyh-

distys ry  

JULKINEN TUKI: 5208  

KOKONAISBUDJETTI: 9300  

PAIKKAKUNTA: Hankasalmi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2011–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on hiihtosuunnistus- ja suunnistustoiminnan luotettavuuden ja laadun li-

sääminen hankkimalla tämän päivän vaatimusten mukaiset varusteet. Hankittavat laitteet ja varusteet perustelui-

neen: 1) Moottorikelkka - Hiihdon ja hiihtosuunnistuksen harrastusolosuhteiden rakentaminen ja ylläpito Hankasal-

mella. Hiihtosuunnistusurasto on liikuntapaikka, joka monipuolistaa ja on tärkeä osa lukion vetovoimaisuutta. 2) Moot-

torikelkan ajovarusteet - Kuljettajan asianmukaiset työvarusteet ja työturvallisuus. 3) GPS-paikannusjärjestelmä - Apu-

välineet maastokartoituksen, urheilijoiden seurannan sekä valmennuksen mahdollistamiseksi. Kohderyhmiä ovat Han-

kasalmen lukion suunnistusryhmän urheilijat, peruskoulun ja lukion oppilaat, Hankasalmen Hanka ja muut lajiharrasta-

jat sekä paikalliset ulkoilijat. 

 

Hankasalmen ampumaradan kehittämishanke/HANKASALMEN RIISTANHOITOYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 9810  

KOKONAISBUDJETTI: 10900   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteillä pyritään turvaamaan ammuntaharrastuksen, kilpailu- ja koetoiminnan 

jatkuminen Lintusyrjän ampumaradalla. Rata suunnitellaan tarvittavien melu-, ympäristö- sekä turvallisuusvaatimusten-

mukaiseksi. Uusittu rata palvelisi huomattavasti paremmin metsästysharrastajia, reserviläisiä ja urheiluampujia sekä 

vähentäisi lähiympäristölle kohdistuvia rasitteita. 

 

Häähnintupa - autiotupa Häähninvuorelle/Hankasalmen Latu ja Polku ry  

JULKINEN TUKI: 10027  

KOKONAISBUDJETTI: 18025  

PAIKKAKUNTA: Konnevesi  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.6.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankasalmen Latu ja Polku ry rakentaa Häähninvuorelle Hankasalmen ja Konneveden rajalla ole-

valle Häähninvuorelle autiotuvan yhteistyössä Hankasalmen kameraseura ry:n ja Konneveden Sirkkamäen kyläyhdistyk-

sen kanssa. Mökkihanke on tärkeä luontoretkeilyn edistämisessä, ja se antaa lisäarvoa alueella olevalle luontopolulle 

 

Kalustovarasto/Joutsan Pommi ry  

JULKINEN TUKI: 22756,587  

KOKONAISBUDJETTI: 32509,41  

PAIKKAKUNTA: Joutsa  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–30.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan kalustovarasto latukonetta, vesiletkuja ym ensilumen latua palvelevaa irtainta varten 

Lamminmäen tiloille ensilumen ladun läheisyyteen. Kaluston pitäminen toimintakuntoisena onnistuu paremmin ja kau-

emmin.  

 

1.25 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS MANSIKKA RY 
  

Karting-radan peruskorjaus/Varkauden Urheiluautoilijat  

JULKINEN TUKI: 133268  

KOKONAISBUDJETTI: 218526  

PAIKKAKUNTA: Varkaus   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.9.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Karting-radan peruskorjaus -hankkeen tavoitteena on saada rata ajettavaan kuntoon. Radalla ei 

tällä hetkellä voi järjestää kilpailuja eikä harjoitella turvallisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat auto- ja moottoriurheilua 

harrastavat nuoret ja aikuiset. Lisäksi hyödynsaajia ovat moottoriurheilun parissa toimivien yhdistysten jäsenet, auto-

koulut ja poliisi. Hankkeessa peruskorjataan jo olemassa oleva FK-rata sekä tehdään laajennusta n. 250 metriä.  

 

Suonenjoen lasten liikennepuistohanke/Lions Club Suonenjoki  

JULKINEN TUKI: 27234,5  

KOKONAISBUDJETTI: 56738  

PAIKKAKUNTA: Suonenjoki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa Lions Club Suonenjoki rakentaa Suonenjoelle lasten liikennepuiston. Kaikille avoimena 

se palvelee koko Sisä-Savon seutukuntaa, kouluja, päiväkoteja, lapsia ja lapsiperheitä. Tavoitteena on kiinnittää erityistä 

huomiota liikennekasvatukseen. Liikennepuistohankkeen toteuttaa LC Suonenjoki yhteistyössä Suonenjoen kaupungin, 

yrittäjien ja MLL:n Suonenjoen yhdistyksen kanssa. Liikennepuiston ylläpitäjänä on LC Suonenjoki. Suonejoen kaupunki 

on varannut puistolle paikan uimalan ja urheilukentän välistä. Lähellä kouluja ja päiväkoteja sijaitsevaliikennepuisto 

täydentää alueen lähiliikuntapalveluja.  

 

Liisan luontolenkki/Vanhamäki säätiö  

JULKINEN TUKI: 13072  

KOKONAISBUDJETTI: 16340  

PAIKKAKUNTA: Suonenjoki, valtakunnallinen tapahtuma  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Liisan luontolenkki -hankkeen tarkoituksena on aktivoida perheitä liikkumaan. Keskeisin hankkeen 

toimenpide on liikuntatapahtuma toukokuussa 2013 sekä kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen. Liisan luontolenkki 

on juoksu-, liikunta-, hyväntekeväisyys- ja aktivointitapahtuma perheille ja muille liikunnasta kiinnostuneille. Tapahtuma 

järjestetään yhteistyössä Suonenjoen Vasaman kanssa Suonenjoella Vanhamäen hyvinvointikeskuksessa. Hankkeessa 

aloitetaan myös yhteistyö Tallinnan urheilukoulun kanssa ja selvitetään mahdollisuutta yhteistyön laajentamiseen lii-

kuntaleirien ja liikuntatapahtumien aikaansaamiseksi.  

 

Kiekkoa kylille – projekti/Warkis Varkaus  

JULKINEN TUKI: 94893,2  

KOKONAISBUDJETTI: 127080  
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PAIKKAKUNTA: Varkaus, Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Warkis Varkaus ry, LeKi-75 (Leppävirta) ja Pieksämäen Pallo-Sepot ry pyrkivät yhteisellä hankkeella 

luomaan kuntiensa alueille pysyvän toimintamallin lasten ja nuorten liikuntamäärien lisäämiseksi ja toimintaympäristön 

laajentamiseksi kylille asti. Tarkoitus on samalla aktivoida lapsia ja nuoria mukaan seuratoimintaan. Hankkeen toimen-

piteitä ovat mm. organisoidut turnaukset, tapahtumat ja liikuntapäivät päiväkodeissa ja kouluilla, liikunnallinen ip-toi-

minta kouluilla, opettajien ohjeistus liikunta-asioissa, vanhempien aktivointivapaaehtois- ja seuratyöhön sekä pihape-

lien ja -leikkien tuominen takaisin lasten vapaa-aikaan.  

 

Kylät liikkeelle/Leppävirran Viri ry  

JULKINEN TUKI: 44800  

KOKONAISBUDJETTI: 56000  

PAIKKAKUNTA: Leppävirta, Suonenjoki, Rautalampi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2009–3011.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Kylät liikkeelle - hanke on kolmen kunnan, Leppävirran, Suonenjoen ja Rautalammin alueelle kes-

kittyvä kylien liikunta – ja harrastetoimintaa elävöittävä hanke. Hankkeella järjestetään kylille kesäaikaan ohjattuja lii-

kuntakerhoja kaksi kertaa viikossa sekä tuodaan kylille toimintaa liikunnallisten kyläpäivien, turnausten ja kisailujen 

muodossa. Hankevetäjä kiertää toiminta-alueen kouluissa kertomassa ja esittelemässä ns. demotunnein kesän ohjel-

maa ja tulossa olevaa toimintaa. Koulujen opettajille järjestetään myös viriketapahtumia, joissa innostetaan monipuo-

listen liikuntatuntien järjestämiseen oppilaille.  

 

Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan/Varkauden Urheiluseurat ry  

JULKINEN TUKI: 18000  

KOKONAISBUDJETTI: 18000  

PAIKKAKUNTA: Varkaus + ystävyyskunnat ympäri maailmaa  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.2.2013–15.1.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tällä hankkeella selvitetään, että onko kylätoimikuntien, erityisliikuntajärjestöjen ja urheiluseuro-

jen avulla mahdollista saada ystävyyskaupunkitoimintaa jälleen aikaiseksi. Hankkeen aikana pyritään löytämään mah-

dollinen kv-hankkeen kohdemaa sekä täsmentämään alustava kv-kumppani. Hankkeen tuloksena syntyvät ns. askelmer-

kit toiminnallisen, kansainvälisyyttä edistävän hankkeenkäynnistämiseksi. 

 

Joogasalin välineistö- ja kalustehankinnat ja ohjaajakoulutus/Terveyssatori Ky  

JULKINEN TUKI: 2207  

KOKONAISBUDJETTI: 5206  

PAIKKAKUNTA: Leppävirta  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 28.4.2008–27.4.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Yritys hakee kehittämistukea jooganopettajan perusopintojen suorittamiseen, jooga- ja meditaatio 

-ohjaajakoulutukseen ja Jin Joogakoulutukseen. Ilman opintoja ei toimintaa olisi voinut käynnistää ja ala vaatii myös 

hyvin aktiivista täydennyskurssien suorittamista.  
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1.26 MYÖTÄLE RY 
 

Kylien investoinnit- koordinaatiohanke: Urheiluhallin kuntosalin pintaremontti/Taivalkosken Kuohu ry 

JULKINEN TUKI: 5400  

KOKONAISBUDJETTI: 7200  

PAIKKAKUNTA: Taivalkoski  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Kylien investoinnit -koordinointihanke: ensilumenlatu/Metsä-Veikot 85  

JULKINEN TUKI: 5400  

KOKONAISBUDJETTI: 7200  

PAIKKAKUNTA: Taivalkoski  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Kylien investoinnit -koordinointihanke: Trap-heitin ja ampumaradan kunnostus/Posion Ampujat ry  

JULKINEN TUKI: 4042,5  

KOKONAISBUDJETTI: 5390  

PAIKKAKUNTA: Posio  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Multasniemen ampumaradan investoinnit/MULTASNIEMEN NUORISOSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 6424,85  

KOKONAISBUDJETTI: 12849,7  

PAIKKAKUNTA: Kuusamo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.4.2010–31.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Multasniemen nuorisoseuran ampumaradan näyttösuojan suojavallien routavaurioiden korjaus. 

Kuntopolun kunnostus: rumpuja ja parkkipaikkaa lisätään. Vessojen rakentaminen (kuivakäymälät) ja latukoneen (käy-

tetty) hankinta. Taukotuvaksi hankitaankin tarjousten perusteella huvimaja, jossa on grilli ja tulipaikka.  

 

Riisitunturin latupohjan rakentaminen/POSION KUNTA  

JULKINEN TUKI: 14900  

KOKONAISBUDJETTI: 14900  

PAIKKAKUNTA: Posio  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on jatkoa Riisitunturin latujen kehittämishankkeelle, jossa tehtiin Riisitunturi - Tolva -la-

tusuunnitelma. Tämän hankkeen aikana toteutetaan em. suunnitelman mukainen latupohja ja opastus. Hankeproses-

sinjälkeen Riisitunturin ja Tolvan alueella on kansainvälinen ja kotimaisia asiakkaita palveleva nykyaikainen, turvallinen 

ja monipuolinen latuverkosto.  

 

 



80 
 

 

Koillismaan pienimuotoiset investoinnit -koordinointihanke: Reittilanan hankinta latujen tekoon/Virranniemen kylä-

yhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 1582,5  

KOKONAISBUDJETTI: 2110  

PAIKKAKUNTA: Kuusamo  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

  

Yhdistysten investoinnit -koordinointihanke: neljän kanootin B4175% melat ja kelluntaliivit(12)/Taivalkosken 4H-yh-

distys  

JULKINEN TUKI: 3750  

KOKONAISBUDJETTI: 5000  

PAIKKAKUNTA: Taivalkoski  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat 

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Yhdistysten investoinnit -koordinointihanke: koripallotelineet, lentopallotolpat ja verkko/Taivalkosken Kuohu ry 

JULKINEN TUKI: 2325  

KOKONAISBUDJETTI: 3100  

PAIKKAKUNTA: Taivalkoski  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke   

 

Riisitunturin latujen kehittämishanke/POSION MATKAILUYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 7200  

KOKONAISBUDJETTI: 8000  

PAIKKAKUNTA: Taivalkoski  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 9.6.2011–1.2.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Riisitunturin latuverkko on pieni ja asiakkaan näkökulmasta toimimaton. Latuverkon kehittäminen 

tukee alueella toimivien yrittäjien toimintaedellytyksiä lisäämällä alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen aikana tehdään 

kattavat latuverkkosuunnitelmat Riisitunturin Kansallispuistoon, sekä Karitunturinsoidensuojelualueelle, joka sijaitsee 

kansallispuiston yhteydessä muodostaen kokonaisuuden. Hankkeessa myös suunnitellaan ajantasaisiksi ja kansainväli-

siä asiakkaita palveleviksi myös kyltit, opasteet ym. sekä selvitetään myöhemmin tulevan investointihankkeen rahoi-

tusta. 

 

Ölkyn Safari/METSÄSTYSSEURA ÖLKYN ERÄ RY  

JULKINEN TUKI: 15349,3  

KOKONAISBUDJETTI: 30698,6  

PAIKKAKUNTA: Posio  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Retkeily- ja metsästysmajan peruskorjaus, sosiaalitilojen laajennus sekä uusi kotarakennus. Hanke 

suuntautuu metsästysmatkailuun, kohderyhmänä kotimaiset ja ulkomaiset metsästäjät sekä koira ja moottorikelkka-

safariryhmien tukipalvelutoiminta. Lisäksi tiloja voidaan käyttää tukemaan koulutustoimintaa, luonnossa liikkumista ja 

metsästysharrastusta.  
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1.27 OULUJÄRVI RY 
 

MOOSETRACK 2013/VAALAN RIISTANHOITOYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 12500  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Vaala  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan uusi hirvirata Vaalan Kurikkavaaran ampumaradalle. Hankkeesta hyötyvät ampu-

maurheilua harrastavat, metsästäjät ja muut alan harrastajat. Uuden hirviradan rakentamisen myötä tarjotaan hyvä 

mahdollisuus harjoittaa ampumataitoja myös liikkuvaan hirvikuvioon. Samalla uusi hirvirata mahdollistaa myös kilpailu-

toiminnan palauttamisen. Uusi hirvirata palvelee erityisesti Vaalan riistanhoitoyhdistystä, jotta ampumakokeet voidaan 

suorittaa turvallisesti..  

 

IHAN PIHALLA/KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 14925  

KOKONAISBUDJETTI: 19900  

PAIKKAKUNTA: Kajaani  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 31.12.2013–2.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa siistitään kylätalon piha houkuttelevaksi ja viihtyisäksi lähiliikunta-alueeksi.  Lisäksi 

kunnostetaan Koutalahden uimaranta, jotta se olisi viihtyisä ja turvallinen kesäpäivän viettopaikka kyläläisille. 

       

Gymnova-joustoparketin hankinta/KAJAANI GYMNASTIC RY  

JULKINEN TUKI: 14220  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Vaala  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.3.2011–30.6.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kajaani Gymnastic ry hankkii kilpa-aerobicin virallisen kilpailualustan, joustoparketin. Lattiaa tulee 

käyttämään Kajaani Gymnasticin omat voimistelijat (lapsia ja nuoria n. 100+ aikuisjäseniä 20) ja mahdollisesti kaupungin 

erityisryhmät (mm. niveliä rasittamatonta terveysliikuntaa), sekä muut yhteistyötahot (esim. senioriliikunnan eri muo-

dot).  

 

KALION/KAJAANIN HAKA R.Y.  

JULKINEN TUKI: 54924  

KOKONAISBUDJETTI: 81132  

PAIKKAKUNTA: Kajaani, Paltamo, Puolanka, Vaala  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.10.2012–31.1.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tämän projektin tarkoituksena on luoda kaikissa Oulujärvi Leader alueen kunnissa lasten ja nuor-

tenohjaustoimintaa, jonka päätarkoituksena on sosiaalisen ja liikunnallisen toiminnan kautta edistää terveyttä edistä-

vää, ehkäistä syrjäytymistä, sekä rakentaa hyvää sosiaalista ilmapiiriä.    
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LiiKe-hanke/KAINUUN LIIKUNTA RY  

JULKINEN TUKI: 46264  

KOKONAISBUDJETTI: 57830  

PAIKKAKUNTA: Kajaani, Paltamo, Puolanka, Vaala  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten 

toimintaa ja lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Laadullisena tavoitteena on seuratoi-

minnan elinvoimaisuuden lisääntyminen maaseudulla. Saadaan uusia tekijöitä, uusia toimintamalleja, syntyy yhteistyö-

verkostoja ja käytännön yhteistyö lisääntyy paikallisella ja seutukunnallisella tasolla.  

 

1.28 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY 
 

Viihdytään kylässä - jalkapallokentän kunnostus/Kaakamon kylätoimintayhdistys  

JULKINEN TUKI: 3432  

KOKONAISBUDJETTI: 8480    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 16.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan jalkapallokenttä ja hankitaan uudet maali- ja suojaverkot.  

 

Viihdytään kylässä - jääkaukalon kunnostushanke/Arpelan Palloseura ry  

JULKINEN TUKI: 5095  

KOKONAISBUDJETTI: 8492   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 16.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Arpelan palloseuran jääkaukalon kunnostushanke, jossa tarkoituksena uusia kaukalon laitoja, lis-

toja ja valaistusta.  

 

Kylätalon pihapiirin kunnostus PIHALE/Liakan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 15768  

KOKONAISBUDJETTI: 26280  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 3.11.2010–30.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan talon sisäänkäynti, uusitaan ulko-ovet ja pihan valaistus, ulkohyysikkä sekä leikki-

paikat ja lentopallokenttä 

 

Naamivaahraan Nauttimhaan/Jokivartisten kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 27625,2  

KOKONAISBUDJETTI: 46042  

PAIKKAKUNTA: Pello  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 24.9.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan pururata ja taukopaikka, rakennetaan frisbeegolfrata ja valaistaan parkkipaikka 
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PYREVÄ 3/Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö 

JULKINEN TUKI: 19041,56  

KOKONAISBUDJETTI: 38083,11  

PAIKKAKUNTA: Pello  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 24.1.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Puistoon rakennetaan katsomo istuimineen ja esiintymislava katetaan. Alue varustetaan vesipis-

teellä, mikä mahdollistaa luistinradan rakentamisen sekä lumi- ja jäärakentamisen. Sähköistystä ja valaistusta paranne-

taan ja hankitaan äänentoistolaitteet sekä linnunpesäkeinu. Rakennelmien ulkoasua parannetaan maalaamalla. 

 

Täyttä leikkiä Laivakankaalla/LÄNSI-LAPIN HEVOSYSTÄVÄT RY  

JULKINEN TUKI: 16170  

KOKONAISBUDJETTI: 32340  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Alueen huonokuntoisen leikkikentän uudistaminen ja laajentaminen, jotta lapsiperheet viihtyisivät 

alueella paremmin raveissa ja muissa tapahtumissa. Alueen virkistysmahdollisuuksien lisääminen lähikylien lapsiper-

heille ja lasten omaehtoisen liikkuvuuden lisääminen ja siten alueen käytön monipuolistaminen. Toteutustapana on 

hankkia uusi hevosteemainen leikkikenttäpuisto. 

 

Viihdytään kylässä – harrastepuisto/Orajärven kyläseura  

JULKINEN TUKI: 5004  

KOKONAISBUDJETTI: 8340   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 16.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan lapsille harrastepuisto ja hankitaan sinne välineitä 

 

Viihdytään kylässä - leikki- ja liikuntapaikka/Meltosjärven kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 4406,57  

KOKONAISBUDJETTI: 7344,29   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 16.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Meltosjärven koulun pihalle leikki- ja liikuntapaikka 

 

Viihdytään kylässä - virkistäytymis- ja liikuntapaikka/Lankojärvi- Matinlompolon kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 5100  

KOKONAISBUDJETTI: 8500   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 16.5.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Lankojärvi- Matinlompolon kyläyhdistys rakentaa kyliä palvelevan virkistys- ja liikuntapaikan 
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Esteetön ulkoliikunta- ja virkistys-alue Vojakkalan keskus – Jokivarren elämyspuisto, liikuntapuisto/Vojakkalan Nuo-

risoseura ry  

JULKINEN TUKI: 9772  

KOKONAISBUDJETTI: 19544  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 18.4.2012–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Vojakkalan Nuorisoseura ry:n ja Tornion Invalidit ry:n piha-alueiden ja läheisen uima-rannan kun-

nostaminen. Rakennetaan esteetön uimaranta, lento-pallokenttä, puuvessa, laavu ja tulistelupaikka. 

 

Tornion kylien yhteinen ulkoilureitistö – hanke/Tornion kaupunki  

JULKINEN TUKI: 150000  

KOKONAISBUDJETTI: 187500  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 18.4.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on yhdistää kaksi Tornion alueella vakiintunutta ulkoilureitistöä. Hankkeessa 

rakennetaan mm. yhdysreittejä ja kunnostetaan uimapaikka. Lisäksi rakennetaan laavuja, pitkospuita, opastetauluja, 

liitereitä, vessoja, siltoja ja tulisijoja. 

 

Valaistu liikunta- ja ulkoilureitti/Raanujärven kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 26532  

KOKONAISBUDJETTI: 44220  

PAIKKAKUNTA: Ylitornio  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan valaistu liikunta- ja ulkoilureitti, joka antaa mahdollisuudet harrastaa eri liikuntamuo-

toja. 

 

Joukkuepelit kehiin Arpelassa/ARPELAN PALLOSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 7970  

KOKONAISBUDJETTI: 15940  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella toteutettavat investoinnit ovat jalkapallomaalien, salibandykaukalon laitojen ja ruo-

honleikkurin hankinta. Investointien käyttöpaikkana tulee olemaan Arpelan kylässä sijaitsevat jalkapallokenttä ja urhei-

luhalli. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Arpelan ja ympäristökylien asukkaat sekä Arpelan koulun oppi-

laat.  

 

Jäänhoitokoneen hankinta/Arpelan Palloseura ry  

JULKINEN TUKI: 9200  

KOKONAISBUDJETTI: 18400  

PAIKKAKUNTA: Tornio  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 27.11.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella toteutetaan jäänhoitokoneen hankinta Arpelan kylän jääkiekkokaukaloon. Hankkeen 

avulla edistetään Arpelan alueen ja ympäristökylien asukkaiden talviurheilu-mahdollisuuksia, sosiaalista kanssakäymistä 

ja alueen viihtyisyyttä 

 

Ainiovaaran Jäähallin toimintaedellytysten parantaminen/AINIOVAARAN JÄÄHALLI OY 

JULKINEN TUKI: 5489  

KOKONAISBUDJETTI: 10978  

PAIKKAKUNTA: Ylitornio  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Ainiovaaran Jäähalli Oy parantaa hankkeen avulla yleisö- ja käyttäjäviihtyvyyttään ja siten mahdol-

listaa tilaisuuksiinsa paremmat olosuhteet. Hankkeessa parannetaan katsomon, pukuhuoneiden ja juoksuradankuntoa 

mm. laittamalla katsomon etuosaan istuimet sekä pukuhuoneisiin ja juoksusuoralle matot.  

 

Jokivartiset – Väylänvarsi tutuksi/Jokivartisten kyläseura ry  

JULKINEN TUKI: 10155,42  

KOKONAISBUDJETTI: 11283,8  

PAIKKAKUNTA: Pello  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 8.3.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan nykyaikaiset nettisivut, tehdään alueesta reitti- ja palvelukartta. Hank-

keeseen sisältyy lisäksi frisbeegolfradan avajaiset ja kutsukilpailu.   

 

1.29 PERÄPOHJOLAN KEHITYS RY 
 

Sinetän jääliikuntapaikka/SINETÄN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 28864  

KOKONAISBUDJETTI: 57728   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Sinetän kylän lapset ja nuoret, koko lähialueen jääliikuntaa harrastavat ihmiset tarvitsevat paikan, 

jossa voisivat hyötyä ulkoliikunnan vaikutuksista motoriikkaan, yhteisöllisyyteen ja paikalliseen kulttuuriin. Hankkeen 

tavoitteena on saada jääliikuntapaikka Sinettään. Tässä hankkeessa rakennetaan jääliikuntapaikan maapohja. Kiekko-

kaukalon laidat hankitaan myöhemmin.    

      

Skeittipuisto/TERVOLAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 13086  

KOKONAISBUDJETTI: 26172   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.6.2010–31.8.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan hyvä ja toimiva asfaltoitu skeittipuisto Tervolan kuntakeskukseen skeittausta harras-

tavien nuorten toimesta heidän itse tekemänsä sijoitussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on parantaa tervolalaisten 
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nuorten harrastusmahdollisuuksia, hyödyntää alueen maantieteellistä sijaintia sekä vahvistaa alueen imagoa nuorisoys-

tävällisenä paikkakuntana. Hankkeen avulla lisätään alueen nuorten omatoimisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia..

       

Virikeleikkipaikka Viljonpuisto/TERVOLAN YRITTÄJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 28512  

KOKONAISBUDJETTI: 57024   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tervolan kuntakeskuksessa on menossa keskuskoulun ulkoiluiden kehittäminen, jonka johdosta 

tekonurmen lisäksi tehdään senioreiden ja koululaisten liikuntapaikkoja. Varsinaista lapsille tehtyä hyvin varustettua 

virikeleikkipaikkaa ei ole Tervolan kirkonkylällä, joten hankkeessa rakennettava uusi virikeleikkipaikka tulisi palvelemaan 

lapsiperheitä ja perhepäivähoitajia. 

   

Kalli-Korteniva ulkoilureitti 2008–2009/KEMINMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 58751  

KOKONAISBUDJETTI: 117502   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2009–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Reitti muodostuu noin 21 kilometrin mittaisesta nauhareitistä sekä noin 5 kilometrin mittaisesta 

rengasreitistä. Kesäisin reitti toimii jalkaisin tapahtuvana liikuntakohteena. Liedakkala- Mykänmaa-välisellä osuudella 

reitti ylittää Kaakamojoen ja tarjoaa näin ollen mahdollisuuden kalastukseen ja kanootein tapahtuvaan vesiretkeilyyn. 

Liedakkala-Korkeamaa-välinen reittiosuus sekä Korkeamaan rengasreittiosuus ovat osuutta, joissa on myös ratsastus-

mahdollisuus.  Talvisin reitti toimii niin luistelu- kuin perinteisen hiihtotyylinhiihtoreittinä.  

 

Reittipohjan kunnostaminen 2012 – 2014/KEMINMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 34698  

KOKONAISBUDJETTI: 69396   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Reittipohjan kunnostushankkeella parannetaan reittipohja kesä- ja talvikäyttöön soveltuvaksi. Rei-

tille sähkölinjaturvallisuusmääräysten vuoksi tehtyjä uusia linjauksia raivataan ja kunnostetaan, tehdään ojien ylityksiä 

sekä täydennetään rakennelmia. Kun em. kunnostukset saadaan toteutettua, muodostuu reitistä ELY-keskuksen hyväk-

symän reittisuunnitelman mukainen virallinen ulkoilureitti.  

 

Meri-Lapin hyppynarujuoksun MM-kisat/Esiselvitys/KEMINMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 6062  

KOKONAISBUDJETTI: 12124  

PAIKKAKUNTA: Keminmaa  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 25.11.2011–30.4.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityksellä selvitetään, kartoitetaan ja tutkitaan mahdollisuudet järjestää Meri-Lapin alueella 

yhdessä eri osapuolten kanssa kansainvälinen koko perheen kilpailutapahtuma, jolla on mahdollisuudet jäädä elämään 

yhtenä merkittävänä seudun tapahtumana ja joka tuo elinkeinollista sekä harrastustoiminnan aktiviteettia alueelle. 

Työssä laaditaan tiedotussuunnitelma sekä kattava loppuraportti tapahtuman toteuttamiseksi.  
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Potkua Pohjoiseen Poniravitoimintaan/ROVANIEMEN HEVOSYSTÄVÄT RY  

JULKINEN TUKI: 8400  

KOKONAISBUDJETTI: 16800   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 2.1.2014–30.4.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa poniravikoulujen toimintamallit, selvittää onko Lapin 

ensimmäisen poniravikoulun perustaminen realistista, minkälaiset puitteet ja investoinnit poniravikoulun perustaminen 

vaatii sekä tutkimustyön perustella kehittää alueellemme sopiva poniravikoulun toimintamalli. Hankkeen tuloksena syn-

tyy toimintamalli Mäntyvaaran poniravikoululle sekä eväät poniravikoulun perustamiselle  

     

Vaarojen vaellus – esiselvityshanke/TERVOLAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 16243  

KOKONAISBUDJETTI: 32486   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tehdä esiselvitys mahdollisuuksista rakentaa Tervolaan, Kemijoen länsi-

puolelle rajoittuva pitkä vaellusreitti. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan reitin sijainti ja maanomistajat reitin varrella, 

tehdään käyttäjäkartoitus, selvitetään reitin varustustarvetta. Tuloksena on raportti, jonka perusteella voidaan päättää, 

ryhdytäänkö reittiä rakentamaan    

      

Meri-Lapin hyppynarujuoksun MM-kisat/KEMINMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 55645  

KOKONAISBUDJETTI: 111290  

PAIKKAKUNTA: Keminmaa  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 8.5.2012–7.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella järjestetään Meri-Lapin alueella yhdessä eri osapuolten kanssa kansainvälinen 2-3 päi-

väinen, ohjelmallinen koko perheen MM-kilpailutapahtuma. MM-kisatapahtuma toteutetaan hankkeessa toukokuun 

lopussa 2013 ja jatkossa joka vuosi tai joka toinen vuosi. Hankkeen hyödynsaajina ovat maaseudun ihmiset, yhdistykset 

ja yritystoiminta. Keskeistä on aktivointi ja verkostoituminen eri toimijoiden kesken. Liikunnallinen hyöty kohdistuu eri-

tyisesti koululiikuntaan ja hanke tavoittelee kaikenpuolista hyvinvointia ja yhdessä tekemisen riemua.   

    

1.30 PIRITYISET RY    
 

Uusi Sykäräinen NS/Sykäräisten Nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 49590  

KOKONAISBUDJETTI: 82650   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Sykäräisten Nuorisoseuran omistamassa seurojentalossa Sykäräisissä toteutetaan muutostyöt, 

jotka mahdollistavat talon käyttäjille paremmat harrastusolosuhteet. Kohderyhmänä ovat nuoret, työikäiset, ja ikään-

tyvät talon käyttäjät. Tavoitteena on nostaa talon käyttöastetta. Toimenpiteet: 1. Punttisali muutetaan nykyaikaiseksi 

kuntosaliksi. Pinnat remontoidaan myös sosiaalitilassa, 2. Nykyinen varasto muutetaan punttisaliksi, 3. Varastotila pu-

retaan, 4. Eteisen yhteydessä olevien wc-tilojen seinä- ja lattiapintojen ja kalusteiden uusinta, 5. Portaat II-kerrokseen 

siirretään toiseen paikkaan ja uusitaan, 6. Keittiön kalusteiden ja kylmälaitteiden uusinta, 7. II-kerrokseen rakennetaan 
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kokoustila ja varasto, 8. Ulko-ovet uusitaan ja oviin lisätään turvavalvontajärjestelmä (2kpl uusitaan, yksi poistetaan), 9. 

Rakennetaan puuvarasto, 10. Äänentoistolaitteiden uusinta, 11. Avokuistien liukkauden esto lasittamalla tai muulla ra-

kenteella (talviaikaan turvallisuusriski), 12. Ilmalämpöpumppujen hankinta.   

   

Jääkaukalo Syrinkylälle/Syrin maa- ja kotitalousseura 

JULKINEN TUKI: 6089  

KOKONAISBUDJETTI: 20295   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Entisen koulun kaukalo on nykyään kylän yhdistysten käytössä ja se on hajonnut korjauskelvotto-

maan kuntoon. Vanha kaukalo puretaan ja tehdään kaukalolle uusi pohja. Kaukalo kasataan talkootyönä. Tavoitteena 

on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Uusittua jääkaukaloa on mahdollista käyttää kesäaikana 

pelikenttänä mm. jalkapalloiluun ja tennikseen   

 

Kaukalolla tavataan!/JÄRVELÄN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 13770  

KOKONAISBUDJETTI: 15300   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.10.2012–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan jääkiekkokaukalo, joka pystytetään talkoovoimin Järvelän koulupiirin asuk-

kaiden käyttöön. Talviliikunnan harrastaminen lisääntyy oleellisesti ajanmukaisen luistelukaukalon ansiosta. 

       

Ullavan hevos ja agility/ULLAVAN KIRKONKYLÄNSEUDUN KYLÄYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 71001  

KOKONAISBUDJETTI: 118335   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.4.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan kyläyhteisön käyttöön ratsastuskenttä, valjastuskatos ja agilitykenttä. 

        

Hevosleikkipuisto/Kaustisen Seudun Ravinaiset ry  

JULKINEN TUKI: 5699  

KOKONAISBUDJETTI: 39500   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Turvallisen monipuolisen hevosaiheisen leikkipaikan rakentaminen ravikeskukseen. Raviteemaan 

sopien leikkipuistosta tulee hevosaiheinen raviratoineen ja hevosaiheisin leikkivälinein. Leikkipaikkaa voivat hyödyntää 

myös Nikulan kylän lukuisat lapsiperheet, perhe-päivähoitajat sekä ohikulkevat matkailijat.  

       

Kuntopolku Kuntoon/Osaavat ry  

JULKINEN TUKI: 5576  

KOKONAISBUDJETTI: 11624   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Kuntopolun varteen rakennetaan kota yhteistä kokoontumisia varten, sekä kuntolaitteita lenkkei-

lijöitä varten. Lisäksi kuntoradan lähtöpaikkaan maisemoidaan pieni mäki, jota voi talvella käyttää pulkkamäkenä sekä 
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erillisiä ratoja leikkejä varten (labyrintti kivistä, puutolpista pujottelurata ym.) ja kiipeilypaikka puista ja köysistä. Hank-

keen tuloksena ja vaikutuksena saadaan liikuntaharrastusten lisääntymistä ja perheiden ja koulupiirin eri kylien välistä 

yhteistyötä sekä kylällä viihtyminen.   

 

Puuhapuisto/PUUHAREMMI-PUUMALAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 17082,132  

KOKONAISBUDJETTI: 28470,22   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 24.4.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Puuhapuisto Puumalan koulun läheisyyteen Kaustiselle. Alueelle hankitaan kylän las-

ten toiveiden mukaisia leikkipaikkavälineitä lasten liikunta- ja leikkimahdollisuuksien lisäämiseksi. Hankkeen toteuttaa 

vanhempainyhdistys Puuharemmi ry. Hyödynsaajina ovat Puumalan kylillä asuvat lapsiperheet. Tavoitteena on akti-

voida lasten liikkumista vapaa-ajalla.   

 

Rustelus/HALSUAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 6997,2  

KOKONAISBUDJETTI: 11662   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2010–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on leikkikentän saaminen Halsuan keskustaan, hankkeessa hankitaan leik-

kikenttävälineet ja kunnostetaan alue. 

   

Hyvinvointipolku 1/Lestijärven Kiisto ry  

JULKINEN TUKI: 13012  

KOKONAISBUDJETTI: 29861,2   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Lestijärvelle tarvitaan turvallinen liikkumiseen soveltuva polku. Hankkeen avulla toteutetaan hy-

vinvointipolku välillä Parannan uimaranta – Änäkkälä – Mattilantien risteys sekä mahdollisuuksien mukaan kunnoste-

taan jo olemassa olevia polkuja.      

     

Metsästys- ja ammuntaharrastuksen kehittämishanke/Vetelin Erä ry  

JULKINEN TUKI: 11755  

KOKONAISBUDJETTI: 13826   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla hankitaan seuran tiloihin laserammuntarata, kunnostetaan olemassa olevia tiloja 

sekä seuran tilojen välittömään tuntumaan hankitaan lato. Tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten ja naisten har-

rastusmahdollisuuksia metsästysseuratoiminnassa sekä taata turvalliset harjoitteluolosuhteet.  

       

Potkua kylille/Keski-Pohjanmaan Liikunta ry  

JULKINEN TUKI: 23280  

KOKONAISBUDJETTI: 36375   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämisjärjestö haluaa tarjota niin lapsille kuin ikäänty-

neillekin liikuntapalveluja, jotka olisivat saatavilla mahdollisimman lähellä palvelujen käyttäjiä. Hankkeen tavoitteena 

on kehittää ja monipuolistaa liikuntapalveluja lisäämällä liikuntaryhmiä ja osaavia ohjaajia, aktivoimalla nuorten liikun-

tatoimintaa, lisäämällä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa sekä käynnistämällä Potkua kylille – liikuntakiertue 

       

RAVIA! Kaustisen ravikeskuksesta monipuolinen hevosurheilukeskus/Kaustisen Seudun Raviseura ry 

JULKINEN TUKI: 106240  

KOKONAISBUDJETTI: 166000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään ravikeskuksen ja sen alueen kehittämiselle pitkän tähtäimen suunnitelmat, 

joilla edistetään ravikeskusalueen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumista ja ravikeskuksen toiminnan ja palvelu-

jen kehittämistä 

    

Jussinpirtti/Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry  

JULKINEN TUKI: 63360  

KOKONAISBUDJETTI: 79200   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: myönnetty 2012  

HANKKEEN KUVAUS: Jussinpirtin toiminnan tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten psyko-fyysis-sosiaalista toimin-

takykyä. Päiväkeskustoiminta on erilaista kerhotoimintaa, käsitöitä, entisöintiä, voimistelua, jumppaa, sisä- ja ulkolii-

kuntaa, tanssia, näytelmätoimintaa, elokuvia, retkeilyä ja liikuntaa, lähialueen luonnossa. ATK:n mahdollisuuksien hyö-

dyntämistä, ym. yhdessäoloa, jolla aktivoidaan osallistujia, tuodaan heille virkistystä ja vaihtelua arkirutiineihin 

     

1.31 PIRKAN HELMI RY 
 

Voimistelun harjoitusolosuhteiden parantamishanke/Valkeakosken Koskenpojat ry  

JULKINEN TUKI: 2000  

KOKONAISBUDJETTI: 4000  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Uusien välineiden ja musiikkilaitteiston hankinta voimistelusalille 

 

Akaan motocrossradan perusparannus/Akaan moottorikerho ry  

JULKINEN TUKI: 7500  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.5.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Akaan moottorikerhon ylläpitämää Akaan motocrossrataa, joka sijaitsee 

yksityisellä vuokramaalla Akaan Riisikkalassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa radan turvallisuutta sekä käytettä-

vyyttä ja näin tarjota lähialueiden asukkaille turvallinen harrastusympäristö 
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Halkivahan liikuntapaikat/Urjalan Urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 6341,5  

KOKONAISBUDJETTI: 11530  

PAIKKAKUNTA: Urjala 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda kyläläisille (lapset, nuoret ja vanhemmat) harrastusmahdollisuuksia, koska 

matkat ovat pitkät muualle päin. Yksilöidyt toimenpiteet: urheilukentän, jääkiekkokaukalon, pururadan kunnostus, li-

säksi latuverkon luominen, urheilukopin ja pukukopin korjaus ja maalaus. Tuloksena asianmukaiset ja toimivat urheilu-

paikat, vaikuttaa mahdollisesti myönteisesti uusien asukkaiden muuttoon kylään.  

 

Hanhisuon kylän kehittämishanke/Hanhisuon kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 5226,07  

KOKONAISBUDJETTI: 7465,81  

PAIKKAKUNTA: Urjala  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kylän uimarannan ja urheilukentän korjaus ja parannus. Hankkeen uimarantaosuus erityisesti pa-

rantaa myös käyttäjien turvallisuutta. Lentopallokenttä on melko vähäisellä käyttöasteella, parannuksien jälkeen kenttä 

on siistimpi, houkuttelevampi ja turvallisempi.  

 

Ratsastuskeskuksen kehittäminen ja parantaminen/yksityinen tmi  

JULKINEN TUKI: 25000  

KOKONAISBUDJETTI: 50000  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena tehdä uimalaa ja tanssilavaa koskeva kunnostussuunnitelma, joka 

sisältää tarvittavat kuntotutkimukset. Tavoitteena on, että aluetta voitaisiin aloittaa kunnostaa niin, että se palvelisi 

mahdollisimman hyvin sen käyttäjiä ja olisi nykyistä viihtyisämpi ja turvallinen. Tavoitteena on, että alue saisi myös uusia 

käyttäjiä.  

 

Kirjaslammen uimala ja tanssilava kuntoon – esiselvitys/Valkeakosken kaupunki  

JULKINEN TUKI: 22500  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013 - 31.10.2014   

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Huhdin kyläyhdistyksen ylläpitämää Lammiharjun ulkoilualuetta, jonka Ur-

jalan kunta omistaa. Alueella sijaitsee tällä hetkellä laavu puuvarastoineen ja rantalentopallokenttä. Aluetta kiertävät 

osittain valaistut pururadat, jotka ovat talvella hiihtolatukäytössä ja alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös 

yleinen uimaranta. Lammiharju -hankkeessa toteutetaan alueelle frisbeegolfkenttä sekä ulkokuntoilualue kiinteine kun-

toilulaitteineen. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille ja lähiseudun asukkaille monipuolinen mutta mak-

suton vapaa-ajan harrastuspaikka ja siten edistää kaiken ikäisten ja kuntoisten liikkumismahdollisuuksia.  
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Kylmäkoski discgolfpark/Voimistelu- ja urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry  

JULKINEN TUKI: 9600  

KOKONAISBUDJETTI: 19200  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Lammiharju 2 jatkaa Lammiharju-hankkeen alulle laittamaa Urjalan kunnan Aseman kylässä olevan 

Lammiharju -alueen kunnostamista ja kehittämistä. Lammiharjun ulkoilualue on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille 

käyttäjille. Sen tavoitteena on toimia monipuolisena virkistysalueena ympäri vuoden lähiseudun asukkaille. Alueella laa-

jennetaan olemassa olevaa 9-rataista frisbeegolfkenttää yhdeksällä uudella radalla, jonka jälkeen se on 18-ratainen fris-

beegolfkenttä. Alueella on pieni liiterihuoltorakennus. Se on tarkoitus laajentaa ja korjata alueen tarpeita vastaavaksi 

huolto- ja sosiaali-/kahviotilaksi. Kolmantena toimenpiteenä alueella olevaa pientä leikkikenttää monipuolistetaan ja 

korjataan nykyaikaisia tarpeita vastaavaksi. Alueen on tarkoitus jatkossa olla ympärivuotinen vapaa-ajanviettopaikka 

sekä koululaisten ja työyhteisöjen lähiliikuntapaikka. Sosiaalitilojen myötä mahdollistuu erilaisten tapahtumien ja kilpai-

lujen (mm. lentopallo, frisbeegolf, hiihto ja maastojuoksu) järjestäminen alueella.  

 

Lammiharju/Huhdin kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 9500  

KOKONAISBUDJETTI: 19000  

PAIKKAKUNTA: Urjala  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2011–31.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Laituri kymmenelle moottoriveneelle, uimarannan kunnostus ja soutuvenepaikkojen kunnostami-

nen. Vesiosakankunnan osakkaat ja kylän asukkaat. Saada veneet asianmukaiseen järjestykseen sekä ranta-alue ja ui-

maranta viihtyisäksi ja tarkoituksenmukaiseksi.  

 

Lammiharju 2/Huhdin Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 10500  

KOKONAISBUDJETTI: 21000  

PAIKKAKUNTA: Urjala  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013 - 31.12.2014   

 

Moottorivenelaituri ja uimarannan kunnostus/Huittula-Kärsän yhteisten vesialueiden osakaskunta  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013 - 31.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS:   

 

Savilahti/Kärjenniemen kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 2500  

KOKONAISBUDJETTI: 5000  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.1.2013 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Uimapaikan ja venevalkaman tekeminen 

 

Uimalaituri/Sointulan asukkaat ry  

JULKINEN TUKI:2567,5  

KOKONAISBUDJETTI: 5135  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Laiturin tekeminen uimarannalle 

 

Veikkojen majan tien ja pihan peruskunnostus/Kylmäkosken Veikot ry  

JULKINEN TUKI: 8425  

KOKONAISBUDJETTI: 16850  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.5.2013 - 20.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kuntoreittiä, frisbeegolfrataa ja Veikkojen majaa palvelevat investoinnit: pysäköintipaikkojen li-

sääminen, tien kunnostaminen ja WC:n teko. 

 

Jääkoneen hankinta, lattian betonointi/Urjalan Jäähalli Oy  

JULKINEN TUKI: 37213,6  

KOKONAISBUDJETTI: 180068  

PAIKKAKUNTA: Urjala  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 8.9.2013 mennessä  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan 18-väyläinen frisbeegolfrata Kylmäkosken Veikkojen Majan ympäristöön. 

Alueella sijaitsee tällä hetkellä osittain valaistu noin 4 kilometrin pururata-/latuverkosto sekä huolto- ja virkistyskäyt-

töön tarkoitettu Maja. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille ja lähiseudun asukkaille monipuolinen 

mutta maksuton vapaa-ajan harrastuspaikka ja siten edistää kaiken ikäisten ja kuntoisten liikkumismahdollisuuksia. 

 

Laituri venevalkamaan/Halkivahan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 825  

KOKONAISBUDJETTI: 1650  

PAIKKAKUNTA: Urjala  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Laiturin tekeminen uimarannalle 

 

Olympiasoutuveneen hankinta/Valkeakosken Vesiveikot ry  

JULKINEN TUKI: 11403,85  

KOKONAISBUDJETTI: 22807,7  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  



94 
 

HANKEAIKA: 1.1.2013 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Olympiasoutuveneen (nelonen) nuorten ja naisten käyttöön. 

 

Liikuntaa omaishoitajille/Valkeakosken Haka ry  

JULKINEN TUKI: 5869,8  

KOKONAISBUDJETTI: 6522  

PAIKKAKUNTA: Valkeakoski  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Työntekijän palkkaus 

 

Tyky-joogaohjaus/Terhi Saarinen (tmi?)  

JULKINEN TUKI: 9014  

KOKONAISBUDJETTI: 18028  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 14.11.2012 - 13.11.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Omaishoitajien liikuntaryhmä Valkeakosken alueella. Liikunnan avulla päivärytmiin tulee muutosta 

ja lisää virikkeitä. Ryhmässä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, ryhmä toimii myös vertaistukiryhmänä. Fysioterapeutti 

testaa ryhmäläiset (liikkuvuus, lihasvoima). Ryhmälle yhteisiä tuokioita esim. kehonhuollon (liikkuvuus) ja kuntosalin 

(lihasvoima) parissa. Sauvakäselyopastukset ja yhteiset lenkit. Ryhmä on maksuton. 

 

Nahkialanvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma/Nahkialanvuoren liikuntayhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 27000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2012 

   

Virikettä + 50/Toijalan Kuntokeskus Ky  

JULKINEN TUKI: 20500  

KOKONAISBUDJETTI: 102500  

PAIKKAKUNTA: Akaa  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 17.12.2012 - 16.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa laaditaan Akaan Toijalassa sijaitsevan Nahkialanvuoren liikunta-alueen kehittämis-

suunnitelma. Hankkeen tavoitteena on laajentaa alueen käyttöä eri ulkoilulajien harrastajien parissa, tehdä tulevissa 

peruskorjaus- ja kehittämistoimissa tarvittava selvitys- ja suunnittelutyö sekä edistää lajiyhdistysten välistä yhteis-

työtä.  Hanke toteutetaan ostopalveluina. 
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1.32 PIÄLLYSMIES RY 
 

Meluaidan teko/SAVONLINNAN URHEILUAUTOILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 8350  

KOKONAISBUDJETTI: 16700   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.3.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kukkaniemen kartingrata valmistui 1986 ja radan ympäristölupa sai pitkäaikaisten valistusten jäl-

keen lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.12.2004. Savonlinnan ympäristölautakunta edellyttää 

meluaidan rakentamista meluvallin päälle vuoden 2010 aikana radan voimassa olevanympäristöluvan tarkastamishake-

musta käsiteltäessä. Päätös perustuu melumittauksiin.    

   

Pohjois-Heinäveden kylien yhteiset ulkoliikuntatilat/POHJOIS-HEINÄVEDEN KYLÄT RY  

JULKINEN TUKI: 54152  

KOKONAISBUDJETTI: 108304   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2009–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Pohjois-Heinäveden kylät toteuttavat vuokraamallaan maa-alueelle Karvion kylässä koko Pohjois-

Heinäveden asukkaiden tarpeisiin liikunta-alueen rakentamisen ja hoidon. Alueelle sijoittuvat urheilu-, palloilu-, ja jää-

kiekkokaukalo sekä tarvittavat huoltotilat. Hankkeen toteuttaminen lisää liikunta- ja kunnonkehittämisen ja ylläpidon 

mahdollisuuksia.      

   

Ruunavuoren alamäkiajorata/SAVONLINNAN MAASTOPYÖRÄILIJÄT RY  

JULKINEN TUKI:   

KOKONAISBUDJETTI:    

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.12.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Alamäkiajoratahankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Savon paras kesäpyöräilyrata. Sillä olisi 

vetovoimaa alueen matkailulle ja samalla se monipuolistaisi Ruunanrinteiden käyttöä ja toisi sinne yhdenuuden reitin 

myös laskettelijoiden käyttöön. Alamäkiajoharrastajia on seudullamme runsaasti ja pidemmän tähtäimen tavoitteena 

on saada aikaiseksi vuosittainen kansallinen MT Ruuna Downhill-kilpailutapahtuma/alamäkiajokilpailu. 

      

Vuohimäen kilpailuympäristö/SAVONLINNAN RATSASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI: 22971  

KOKONAISBUDJETTI: 45942   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.5.2009–31.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Savonlinnana Ratsastajat ry on järjestänyt jo 17 vuoden ajan suuren tapahtuman, Savonlinnan 

Opera Games kilpailun Vuohimäellä. Savonlinnan Ratsastajat ry järjestää lapsi- ja nuorisotoimintaa alueella kokokyläyh-

teisölle junioritoiminnan monissa muodoissa. Nyt hankkeen tarkoituksena rakentaa/ kunnostaa tuomaritorni- ja kans-

liarakennus sekä katsomo, joka mahdollistaa tilan/alueen käytön yhteisissä tilaisuuksissa ja on välttämätön kyläyhteisön 

ympäristön tilan parantamisessa.   
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Elävä Variranta jatkohanke/VARISTAIPALEEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 36064  

KOKONAISBUDJETTI: 72128   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 5.12.2011–30.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vuonna 2009 valmistuneen Varirannan kehittämissuunnitelman toteutus on edennyt ensimmäisen 

vaiheen päätökseen. Elävä Variranta -hankkeessa on valmistunut rantasauna marraskuussa 2011. Jatkohankkeessa on 

tarkoituksena toteuttaa kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaan piha-alueiden ja uimarannan kunnostus. Vari-

ranta on Pohjois-Heinäveden ainoa vapaasti käytössä oleva virkistysalue, jonka kunnostus lisää kävijöiden ja käyttäjien 

viihtyvyyttä.     

  

Leikkikenttä Vaaran kylätalolle/VAARAN OSAKASKUNTA  

JULKINEN TUKI: 9472  

KOKONAISBUDJETTI: 18944   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kylältä puuttuu yhteinen, lapsillekin viihtyisä kokoontumis- ja leikkipaikka. Leikkikenttä kylätalon 

yhteydessä antaa hyvät puitteet lapsille ja aikuisille tavata toisiaan, kannustaa liikkumaan ja ulkoilemaan. Leikkikenttä 

tuo lisäarvoa myös kylätalolle ja monipuolistaa sen toimintaa entisestään. Leikkikenttähankkeesta hyötyvät kylän lasten 

ja vanhempien lisäksi myös kylän kesäasukkaat sekä kylätalon tapahtumavieraat.  

      

Säynetkosken leikkikenttä/ETELÄ-HEINÄVEDEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 34586  

KOKONAISBUDJETTI: 69172   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.5.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Etelä-Heinäveden alueen lapsiperheet. Tavoit-

teena on saada alueelle lähiliikuntapaikka, joka innostaa liikkumaan yhdessä ja yksin. Leikki- ja urheilukenttä lisää ka-

toavaista yhteisöllisyyttä sekä auttaa alueen lapsia ja aikuisia tutustumaan toisiinsa -ja luomaan mm. tukiverkkoja. 4H-

kerho ja Heinäveden seurakunta ovat halukkaita järjestämään kentällä ohjattua ja valvottua toimintaa lapsiperheille. 

Toimenpiteitä ovat mm. seikkailuradan rakentaminen, vanhan ulkorakennuksen kunnostaminen, urheilukentän kunnos-

taminen ja leikkikenttävälineiden pystytys.      

   

Maastoratsastusreitin kunnostus/ITÄ-SAVON URHEILURATSASTAJAT RY  

JULKINEN TUKI: 11062  

KOKONAISBUDJETTI: 22124   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.6.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Maastoratsastusreitin kunnostus Savonlinnan Pihlajaniemellä. Luonnonkauniissa maastossa kier-

tävää 5 km:n pituista reittiä käyttävät savonlinnalaiset ratsastajat kolmelta lähitallilta sekä ratsastusta harrastavatmat-

kailijat sekä osittain myös muut luonnossa liikkujat. Tavoitteena on kunnostaa reitti ympärivuotiseenhyvään, kuivaan 

käyttökuntoon. Kunnostustoimenpiteisiin kuuluvat: vesakon raivaus, ojitus, valumavesienpoisjohtaminen reitiltä sekä 

reitin päällystys hiekalla ja soralla   
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Pyhät Polut -vaellustoiminnan kehittäminen reitillä Heinävesi-Enonkoski/PYHÄT POLUT RY  

JULKINEN TUKI: 31590  

KOKONAISBUDJETTI: 63180   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 11.11.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS:. Tämä hankeidea on syntynyt kahden viime vuoden aikana järjestettyjenImatra-Enonkoski-vaellus-

ten innoittamana. Luostarireitillä Valamo-Lintula-Heinävesi-Säynämö-Kolovesi-Enonkosken luostariyhteisö-Enonkoski 

on saatujen palautteiden perusteella odotettavissa runsaasti kysyntää. Kyseessä tulee olemaan reitistö, jolla voidaan 

järjestää vaellustoimintaa patikoiden, hiihtäen, pyöräillen, kirkkoveneellä tai soutaen tai meloen ja jopa lumikenkäillen. 

Hankkeen aikana suunnitellaan kyseiset reitit ja järjestetään niillä kolme testivaellusta eri vuodenaikoina. 

  

Vaellustoiminnan ja Pyhät Polut vaelluksien toteuttaminen ja edistäminen Itä- Suomessa/PYHÄT POLUT RY  

JULKINEN TUKI: 74767  

KOKONAISBUDJETTI: 149534   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 29.1.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on yhdistää Lappeenranta-Enonkoski välillä valmiit ja umpeen kasvaneet reitit yhdeksi 

vaelluskokonaisuudeksi. Toimenpiteinä ovat neuvottelut kylien asukkaiden, maanomistajien ja palvelujentuottajien 

kanssa mm. reitin linjauksista, auki pitämisestä ja oheispalveluista. 

 

Kyläsportti - Koti on paras paikka/ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY  

JULKINEN TUKI: 64000  

KOKONAISBUDJETTI: 128000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 22.8.2011–31.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläsportti-hankkeen "Koti on paras paikka" tavoitteena on ennen kaikkea pyrkiä kehittämään 

maaseudulla asuvien perheiden sekä muidenkin asukkaiden liikuntatottumuksia ja mahdollisuuksia. Hankkeella pyritään 

kehittämään sekä paikallisia liikuntaolosuhteita, kuten koulujen/kylätalojen liikuntapaikkoja, mutta myöskin luomaan 

hyviä esimerkkejä kuinka kotipihasta voidaan luoda hyvä lähiliikuntapaikka. Näissä liikuntapaikoissa perheiden on hyvä 

harrastaa yhdessä liikuntaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää myöskin työpaikkojen ja työyhteisöjen liikunta-aktiivi-

suutta, ehkäistä nuorten liikkumattomuutta sekä luoda virikkeitä senioreille.  

  

Hiihtomajan ja Tervastuvan korjaus ja varasto ja puuvajan uusiminen/OLAVIN RETKEILIJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 9128  

KOKONAISBUDJETTI: 18256   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

HANKEAIKA: 20.12.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on vanhan varasto/puuliiterin purku ja uuden rakentaminen, 

maalaus sekä valaistus. Hiihtomajalle tehdään lämpöeristys välikattoon sekä hiihtomajan lattia hiotaan ja lakataan. Koh-

deryhminä ovat kunnostaan huolehtivat liikuntaa harrastavat aikuiset ja nuoret. perheiden pienimmille opetamme luon-

non tuntemusta, yhdessäoloa erilaisten leikkien sekä pienten retkien muodossa.  
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1.33 POHJOIS-KYMEN KASVU RY 
 

SUONIS (Suolajärvi-Niskajärvi-melontareitti)/Jaalan Jaloiset ry  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 20000   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä melontamahdollisuuksia Verlan yläpuolisessa vesistössä. Tavoit-

teena on samalla lisätä niin vakituisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä Verlan alueella. Tavoitteen saa-

vuttamiseksi rakennetaan kaksi melontataukopaikkaa, joissa on perusrakenteet: turvallinen nuotio ja nuotiokehä, ml. 

pöytä, käymälä sekä polttopuuvaja. Tulosena on mm. harrastusmahdollisuuksien ja asumisviihtyvyyden parantuminen 

Verlan alueella.     

   

Iitin hevosvalmennuskeskuksen suunnittelu (esiselvityshanke)/Iitin Hevosystäväinseura ry  

JULKINEN TUKI: 22448  

KOKONAISBUDJETTI: 22448   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Iitin kunnan Kausalan nykyisen monitoimikeskuksen välittö-

mään läheisyyteen suunniteltavan maastoalueen käyttäjät. Alue täydentää ja monipuolistaa edelleen alueen palvelu-

tarjontaa. Toimenpiteiden yhtenä merkittävänä tavoitteena on saada alueelle lisää asukkaita ja yritystoimintaa moni-

puolisen palvelutarjonnan avulla. Hankkeessa selvitetään alueen käyttömahdollisuudet ja -ehdot sekä tehdään käyttö-

suunnitelma, joka toimii jatkossa mm. yrityshankkeiden mahdollistajana.   

     

LIKY (Liikuntaa kyliin)/KORIAN PIONEERIPUISTON KYLÄYHDISTYS  

JULKINEN TUKI: 64053  

KOKONAISBUDJETTI: 88963   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kyläläisten liikuntatottumusten lisääminen ja liikuntamyönteisten asen-

teiden herättäminen sekä elinikäisen liikuntaharrastuksen kehittäminen sekä mahdollisuus liikuntapalveluihin muualla-

kin kuin kaupungissa. Tarkoitus on järjestää lapsille ja nuorille leikkimielisiä liikuntakerhoja sekä harrasteturnauksia. 

Aikuisille järjestetään leikkimielisiä norsupalloturnauksia, joissa ei tarvitse liikaa puristaa, vaan pääasia on yhdessä haus-

kan pitäminen. Lisäksi järjestetään koko perheen beach-harrastepäivätapahtuma, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia 

rantapelejä ja koko perheen talviliikuntapäivä, jossa on erilaisia leikkimielisiä kilpailuja sekä mäen laskua. Hankkeeseen 

palkataan henkilö, joka vastaa toiminnasta ja toimii alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. 

    

Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihankkeen alahanke, Koko kylä tanssii/Kimolan kyläyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 4950  

KOKONAISBUDJETTI: 6600   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2011–1.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläläisten toiveena on saada lisää liikuntamahdollisuuksia erilaisten tapahtumien ja kurssien muo-

dossa. Tässä hankkeessa lähialueiden ihmisille, nuorille ja ikääntyneemmille, järjestetään mahdollisuus osallistua ja op-

pia uusia tapoja liikkua tanssin avulla. hanke sisältää ohjattua zumba- ja kantritanssia sekä lavatanssikurssin. Lisäksi kaksi 
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teemapäivää, jotka sisältävät erilaisia ja eritasoisia tanssitunteja lapsille ja aikuisille. Tavoitteena on parantaa kyläläisten 

fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä yhteishenkeä.  

 

Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihankkeen alahanke, Lasten liikunta- ja leikkitoiminta/Valkealan kirkonkylän 

nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 4200  

KOKONAISBUDJETTI: 5600   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.8.2011–31.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Laajennetaan nuorisoseuran toimintaa 4-6-vuotiaisiin lapsiin järjestämällä 1 krt/viikko ohjattua 

toimintaa. Tavoitteena on saada pysyvä puuhakerho kylälle sekä parantaa lapsiperheiden viihtyvyyttä seudulla. Nuori-

soseurantalon palvelukansion tekeminen helpottaa talon vuokraamista, mikä lisää talon käyttöastetta. 

      

Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihankkeen alahanke, Lisää elämää kylätalolle Verlassa/Verlan seudun kyläyh-

distys ry  

JULKINEN TUKI: 4566  

KOKONAISBUDJETTI: 6088   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.8.2011–31.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Verlan seudun kyläyhdistys on kunnostanut Verlan seuratalon ja tässä hankkeessa järjestetään 

uutta harrastustoimintaa kyläläisille ja kesäasukkaille. Suunnitteilla on ruokakursseja, askartelua, liikuntailtoja ja lava-

tanssien kertausta, valokuvanäyttely, elokuvailtoja ja näytelmäpiirin käynnistäminen. hankkeen avulla pyritään innosta-

maan kyläläisiä ja naapurikyläläisiä sekä kesäkauden ulkopuolella paikkakunnalle jääviä kesäasukkaita harrastamaan lii-

kuntaa, arkitaitoja, kädentaitoja ja edistämään sosiaalista kanssakäymistä. Hankkeen päättymisen jälkeen toimintaa jat-

ketaan omatoimisesti.   

     

Lisää elämää kylätaloihin -koordinointihankkeen alahanke, Lisää elämää Siikavan kylätalolle/Siikavan kyläyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 7865,25  

KOKONAISBUDJETTI: 10487   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.8.2011–31.5.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Toimintaa järjestetään liikunnan, keittotaitojen ja musiikin parissa ja osallistua voivat kaikenikäiset, 

toiminnasta kiinnostuneet ihmiset. Hankkeessa järjestetään liikuntailtoja yhteensä 38 kertaa. Ruokakurssilla opetellaan 

uusia tapoja laittaa terveellistä ja maistuvaa kotiruokaa. Soitinryhmään kutsutaan mukaan kaikkia soittamisesta kiinnos-

tuneita, yhteislaulamista harjoitellaan ja järjestetään kyläkaraokeilta.  

 

1.34 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY 
 

Messulan kuntokeskus/TANHUAN KYLÄSEURA RY  

JULKINEN TUKI:   

KOKONAISBUDJETTI:     

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–30.4.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kylätalo Messulan välittömään läheisyyteen kuntokeskus, 

joka sisältää saunan, pukuhuoneen, tuvan ja liikuntatilan. Rantaan tehdään lisäksi talvisin avantouintipaikka, huomioi-

den turvallisuus ja valaistus. Rakennus täydentää Tanhuan kylän liikunta-, hyvinvointi- ja matkailupalveluita ja hyödyttää 

sekä kyläläisiä, vapaa-ajan asukkaita sekä matkailijoita. Monikäyttöinen kuntokeskus yhdessä kylätalon kanssa muodos-

taa toimivankokonaisuuden monipuoliselle ja laadukkaalle toiminnalle.  

    

Kiilopään kiintorastit/Suomen Latu ry  

JULKINEN TUKI: 8285,55  

KOKONAISBUDJETTI: 12746   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Inari - Saariselän alueen harrastus- ja matkailu-mahdollisuuksia. 

Hankkeella luodaan n. 20 kiintorastin verkosto Suomen Ladun Kiilopään lähimaasatoon Saariselälle. Kiintorasteilla tulee 

olemaan käytössä ensimmäisenä Suomessa elektroninen leimausjärjestelmä. 

 

Elämää Sompion kyliin – kehittämishanke/Sodankylän kunta  

JULKINEN TUKI:125968,5  

KOKONAISBUDJETTI: 139965   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään kyliin muuttajan- opas, teetetään ja päivitetään kylien nettisivut, tehdään 

kyliin informatiiviset opastaulut, markkinoidaan kyliä eri toimin mm. osallistumalla messuille sekä tehdään opintomatka 

jolla haetaan innoitusta ja ideoita oman alueen kehittämiseen. Samoin kiinnitetään huomiota kylien viihtyvyyteen ja 

yhteisöllisyyteen järjestämällä kylissä luontopolkuja, maisemakävelyitä ja talkoita sekä tarvittaessa teetetään rakennus-

tekniset suunnitelmat ja kustannusarviot koskien yhteisiä kokoontumis- ja liikuntapaikkoja.  

 

Inarin latujen ja talvimatkailun kehittäminen/Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys ry  

JULKINEN TUKI: 73450  

KOKONAISBUDJETTI: 113000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 24.1.2012 - 31.12.2013 

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Inarin kylän asukkaat: eri-ikäiset hiihdon harrastajan, koululaiset, 

esikoululaiset ja kerhot, SAKK:n oppilaat, kilpahiihtäjät sekä Inarin alueen matkailijat. Hankkeen yleistavoitteena on 

edistää alueen asukkaiden hiihdon harrastusta ja näin asukkaiden hyvinvointia, sekä tarjota tasokkaat latupalvelut myös 

kylän matkailijoille. Konkreettisena tavoitteena on kehittää Inarin Juutuanvaaran latuverkoston kunnossapitoa (valaistu 

latu 5 km, valaistut harjoitus- ja kilpaladut 10 km, 5 km, 3 km, 2 km ja 1 km) hankkimalla nykyaikainen ja verkoston 

kokoon mitoitettu kunnossapitokalusto. Hankkeella hankitaan moottorikelkka, latukone ja lumitykki yhdistyksen käyt-

töön.    

 

Light Nights - rowing and canoeing event under the Midnight Sun/Kemijärven kaupunki  

JULKINEN TUKI: 42071,4  

KOKONAISBUDJETTI: 46745,55   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1. - 31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Kemijärven Latu ry on käynnistänyt Leader- rahoitteisena hankkeena Yöttömän Yön Soutu – ta-

pahtuman välillä Savukoski – Pelkosenniemi – Kemijärvi. Käynnistyshankkeessa järjestetyn testisoudun jälkeen tapah-

tuma on kasvanut alueen aktiivisten toimijoiden voimin usein palkituksi, kokonaisvaltaisen elämyksen tarjoavaksi ta-

pahtumaksi jolla on kaikki mahdollisuudet myös kansainvälistyä. Kemijärven kaupunki hakee rahoitusta hankkeelle, 

jonka avulla tapahtuma kansainvälistetään tavoitteena laadukas, alueen aidosta kulttuurista, paikallisista ihmisistä ja 

luonnosta kumpuava paikallinen, kokonaisvaltainen elämys.  

 

1.35 POKO RY 
 

Ruoveden urheilutalon kunnostussuunnitelma/Ruoveden Pirkat ry  

JULKINEN TUKI: 6872  

KOKONAISBUDJETTI: 13744   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2013  

 

Monitoimikenttä lapsille ja nuorille/Virtain kaupunki  

JULKINEN TUKI:14163  

KOKONAISBUDJETTI: 35000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Virtain kaupunki rakentaa Rantatien koulun piha-alueelle aidatun ja valaistun monitoimikentän, 

johon on esteetön kulku. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Virroilla asuvat lapset ja nuoret, mutta kenttä on 

avoin kaikille käyttäjille. Rantatien koulun ympäristössä (n. 1 km alueelle) opiskelee noin 1000 esikoulun, peruskoulun 

sekä keski- ja korkea-asteen opiskelijaa. Hankkeen tuloksena syntyy kaikille avoinharraste- ja liikuntapaikka, jolla on 

positiivinen vaikutus erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisuuteen ja terveyden edistämiseen.  

 

Koulukiinteistön ostaminen/MUROLEEN KYLÄT RY  

JULKINEN TUKI:17628,5  

KOKONAISBUDJETTI: 35257   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.6.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on säilyttää Muroleen entinen koulukiinteistö ja siihen liittyvät urheilu- ja tenniskenttä 

kyläläisten ja lähiasukkaiden käytössä. Kokoontumistilojen lisäksi koulun voimistelusali palvelisi sekä nuoria (lasten 

jumppa, sähly, koripallo, pingis, biljardi ym.) sekä varttuneempia (miestenjumppa, naisten jumppa, eläkeläisten 60+ 

jumppa). Voimistelusali olisi myös kyläläisten juhlatilana ja veistola nuorten kokoontumis- ja askartelutilana.  

 

Ruoveden laivarannan palvelujen investoinnit/Ruoveden kunta  

JULKINEN TUKI: 105000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ruoveden kunta on elokuussa 2013 tehnyt päätöksen ostaa Laivarannassa sijaitsevat, yksityisessä 

omistuksessa olevat puumakasiinit. Makasiinit ovat tällä hetkellä heikossa kunnossa ja peruskorjauksentarpeessa. Lai-

varannan yhteydessä sijaitsee myös kunnan suosittu uimaranta. Uimarannalla on laituri ja hyppytorni joiden alkuperäi-
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nen rakennusvuosi on 1928. Rakennelmia on vuosien saatossa pidetty kunnossa, mutta nyt on nähtävissä, että ylläpi-

dolla ei saavuteta käytön turvallisuustasoa, jota rakennelmista edellytetään. Rakennelmat tulee uusia lähivuosina. Hank-

keelle haetaan rahoitusta Poko ry:ltä yleishyödyllisten investointihankkeidenrahoituskiintiöstä. 

 

Marttisen saaren ja Torisevan luontomatkailuhanke/Virtain kaupunki  

JULKINEN TUKI: 35000  

KOKONAISBUDJETTI: 50000   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012–28.2.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on parantaa luontomatkailijoiden, lintuharrastajien sekä Marttisen saaren muiden 

toimijoiden (Nuorisokeskus Marttinen, yritykset, yhdistykset) palveluita rakentamalla Marttisen saarelle lintutorni, jolle 

kulkee esteetön, toiminnallinen luontopolku tarvittavine opasteineen. Tavoitteena on myös parantaa Torisevan rotko-

järvien luontomatkailijoille tarkoitettuja palveluita rakentamalla nuotiopaikka asianmukaisine varusteineen.  

 

SpinUp Oy  

JULKINEN TUKI:3735  

KOKONAISBUDJETTI: 7470   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 2011   

  

Ratsutila Seppälä Oy  

JULKINEN TUKI:2500  

KOKONAISBUDJETTI: 10000   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 2013  

 

1.36 POMOOTTORI RY 
 

Kankaanlukon ampumaradan saneeraus/PÄLKÄNEEN METSÄSTYSSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 19240  

KOKONAISBUDJETTI: 45910,6  

PAIKKAKUNTA: Pälkäne  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.10.2010–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kohderyhmänä kaikki lähiseudun ampumaradan käyttäjät, reserviläisjärjestöt, Pälkäneen metsäs-

tysseura, riistanhoitoyhdistys. Hyödynsaajina: PMS ja muut edelliset. Tavoite: Ampumaradan saattaminen ympäristöys-

tävälliseksi, estetään lyijyn ym. myrkkyjen kulkeutuminen pohjaveteen ja muuhun ympäristöön. Eli hirviradan, luodikko 

ja pistooliratojen täydellinen puhdistus ja uudelleen rakennus (taustapenkkojen). 

 

Maaseutupuisto/PÄLKÄNEEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 25200  

KOKONAISBUDJETTI: 40000  

PAIKKAKUNTA: Pälkäne  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  
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HANKEAIKA: 1.1.2012–28.2.2013 

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelmat Pälkäneen kuntakeskukseen sijoittuvan maaseutu-

puistontoteuttamiseksi. Maaseutupuisto toteutetaan pääosin kevyin rakentein kuten opastetauluin ja liikuntavälinein 

valtaosan alueesta jäädessä luonnontilaksi. Maaseutupuisto tulee palvelemaan monia käyttäjäryhmiä kuten alueen, lä-

hialueen ja koko kunnan asukkaita, matkailijoita, päiväkoti- ja kouluryhmiä (mm. luonto-opetus) ja vapaa-ajan asukkaita. 

 

Rovastinkankaan kentän laajentaminen/ORIVEDEN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI:70000  

KOKONAISBUDJETTI: 100000  

PAIKKAKUNTA: Orivesi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.8.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohteena on Oriveden kaupungin omistama Rovastinkankaan kenttä, jota laajentamalla 

parannetaan ja monipuolistetaan alueen lähiliikuntaolosuhteita. Rovastinkankaan nykyinen kenttä on murskepintainen, 

kooltaan noin 70 m x 30 m. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa kenttä 4313 m2 kokoiseksi ja tehdä se kivituhkapin-

taiseksi. Kentän laajentaminen ja rakentaminen kivituhkapintaiseksi monipuolistaa kentän käyttömahdollisuuksia lähi-

liikuntapaikkana ja lisää kentän käyttäjien turvallisuutta. Talvisin jääkiekkokaukalon lisäksi kentälle pystytettäisiin jääh-

dyttämään luistelualue lähialueiden perheiden käyttöön.  

 

Uimapaikasta koko kylän virkistysalueeksi/KUOHIJOEN KYLÄYHDISTYS-VEPARI RY  

JULKINEN TUKI:8080  

KOKONAISBUDJETTI: 16000  

PAIKKAKUNTA: Pälkäne  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Erittäin huonokuntoiseksi vuosien saatossa mennyt uimaranta-alue korjataan hankkeessa siten, 

että se palvelee koko ajan lisääntyvää vapaa-ajan käyttöä. Korjataan roudan runtelema ja lahonnut laituri, uusitaan 

pukukopin rakenteet ja parannetaan puu-ceetä. Uusitaan saunarakennuksen lahonneet ikkunat ja tehdään tarvittavia 

muutostöitä ja remontointia. Maalataan grillikatos ja uusitaan kiinteitä rakenteita. Tasoitetaan ja muotoillaan parkki-

paikka ja kulkutie rantaan asianmukaiseen kuntoon. Hankkeen tuloksena niin kyläläisten, kesäasukkaiden kuin matkai-

lijoidenkin viihtyvyys ja harrastusmahdollisuudet lisääntyvät ja kylänelinvoimaisuus kehittyy. 

 

Juupajoen alueen moottorikelkkareitistö/JUUPAJOEN KUNTA  

JULKINEN TUKI:92614  

KOKONAISBUDJETTI: 92614  

PAIKKAKUNTA: Juupajoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2011–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella yhdistetään Jämsästä tuleva reitistö edelleen Juupajoen kautta Juupavaaran ja Ruove-

den suunnan reitistöön 

 

Kopsamon pyörätie/JUUPAJOEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 150000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000  

PAIKKAKUNTA: juupajoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  



104 
 

HANKEAIKA: 25.9.2012–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Kopsamon koululta Sahrakosken/Sahrajärven suuntaan suuntautuva 

osuus Kopsamon pyörätiesuunnitelmasta. Hankkeesta hyötyvät varsinkin alueella kävellen ja pyöräillen liikkuvat asuk-

kaat. Hankkeesta hyötyvät myös alueen yrittäjät ja muut tien käyttäjät turvallisuuden ja sitä kautta alueen viihtyisyyden 

parantuessa.  

 

1.37 POMOVÄST RY  

 
ISMASKIN OCH RINK TILL RASEBORG/Raseborgs Ishall Ab Oy  

JULKINEN TUKI: 60000  

KOKONAISBUDJETTI: 120000  

PAIKKAKUNTA: Raasepori, Inkoo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2009–31.12.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Raseborgs Ishall Ab Oy, icke vinstdrivande bolag, kommer att bygga en ishall i Raseborg Projektet 

gäller att skaffa dit ismaskin och rink.  

 

KOTIKENTTÄ VEIKKOLAAN/Veikkolan Futiskenttä Oy  

JULKINEN TUKI: 70552,16  

KOKONAISBUDJETTI: 143984  

PAIKKAKUNTA: Raasepori  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Veikkolan Futiskenttä Oy, voittoa tavoittelematon yhtiö, aikoo hankkeen avulla muuttaa pölyävän 

ja sateella rapaisen Vuorenmäen koulun hiekkakentän tekonurmikentäksi. Kenttä tulee palvelemaan jalkapalloilijoiden 

lisäksi koulua ja kunnan päiväkoteja päiväsaikaan. Tekonurmi tarjoaa erinomaiset puitteet myös muuhun liikuntaan kai-

kille Veikkolan seuroille, yhdistyksille ja yrityksille.  

 

MASSAKENTTIEN 4 JA 5 PERUSPARANNUS/Hangon Tenniskerho ry  

JULKINEN TUKI: 136038  

KOKONAISBUDJETTI: 226730  

PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.4.2012–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hangon Tenniskerholla on yhteensä 10 ulkokenttää, joista 6 on ns. massakenttää ja 4 kovapintaista 

kenttää. Kaksi massakentistä tullaan peruskunnostamaan ja lisäksi uusitaan kenttien ympärysaidat sekä asennetaan 

kastelujärjestelmä.  

 

ULKOKENTÄN KUNNOSTUS/Hankoniemen Ratsastajat ry  

JULKINEN TUKI: 21933  

KOKONAISBUDJETTI: 43866  

PAIKKAKUNTA: Hanko  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2011–30.9.2012  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeeseen kuuluu uuden (30x70m) ratsastuskentän rakentaminen Hankoniemen Ratsastajien 

tallille. Uusi kenttä palvelee ratsastajia sekä Hangosta että laajemmin Etelä-Suomesta, koska uudella kentällä voi järjes-

tää alue- ja kansallisen tason kilpailuja, mikä ei nykyisellä kentällä ole mahdollista.  

 

NÄRIDROTTSPLAN I HARPARSKOG/Skogby Idrottsklubb rf  

JULKINEN TUKI: 13650  

KOKONAISBUDJETTI: 45500  

PAIKKAKUNTA: Hanko  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2012–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Föreningen vill mitt i byn Harparskog (Hangö) erbjuda barn och unga en möjlighet att utöva t.ex. 

såväl basket och innebandy som fotboll i mindre skala eller futsal. I projektet skall den befintliga ishockeyrinken göras 

om med konstgräsmatta samt nödvändiga inventarier.  

 

ELEKTRONISKA TAVELANLÄGGNINGAR/Raseborgs Skyttar rf  

JULKINEN TUKI: 12760,6  

KOKONAISBUDJETTI: 23217  

PAIKKAKUNTA: Raasepori  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.11.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Genom att anskaffa en elektronisk tavelutrustning kan man för en längre tid framåt tillgodose 

behovet av ändamålsenliga träningsmöjligheter för föreningens medlemmar samt övrig skytteintresserade i regionen. 

Utrustningen kommer också att underlätta föreningens arrangemang av skyttekurser för nybörjare och samtidigt ge 

möjlighet till föreningens tävlingsskyttar att träna och tävla med tidsenlig utrusting som uppnår internationell standard.  

 

WAU! – HYVINVOINTIA LIIKUNNAN AVULLA/WAU ry  

JULKINEN TUKI: 10550,63  

KOKONAISBUDJETTI: 21101,25  

PAIKKAKUNTA: Raasepori, Kirkkonummi  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa perustetaan 20–30 uutta matalankynnyksen liikuntaryhmää Raaseporin ja Kirkkonum-

men kyläalueille lapsille ja nuorille. Liikuntaryhmillä on monta kasvuun, sosiaaliseen pääomaan ja asuinseudulla viihty-

vyyteen olevaa merkitystä. Lisäksi loma-aikatoiminnalla helpotetaan lasten ja aikuisten työ ja loma-aikojen eroavaisuuk-

sista johtuvia haasteita. 

 

URHEILUN JA KULTTUURIN YHDISTÄMINEN LÄNTISELLÄ UUDELLAMAALLA/Suomen Multisport Urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 138719  

KOKONAISBUDJETTI: 457519  

PAIKKAKUNTA: Raasepori, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Siuntio  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2011–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää läntisestä Uudestamaasta pohjoismaiden johtava ja tunnetuin 

seikkailu- ja multisport-alue sekä tuotteistaa alueelle ja alueen yrittäjille valmiita, alueen kulttuuriin ja luonteeseen vah-

vasti sidoksissa olevia seikkailu-urheilutuotteita. Hankkeen päätyökaluna on 3-vuotinen kansainvälisen World Series- 

seikkailu-urheilukilpailujen sarja; 2012, 2013 ja 2014. 
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1.38 PYHÄJÄRVISEUTU RY 
 

Kuntosalin remontointi/Kunnon Koti Oy    

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: yritystuki  

 

jääurheilu- ja palloilualueen kunnostus/Hinnerjoen yritys ry  

JULKINEN TUKI: 32509  

KOKONAISBUDJETTI: 54182  

PAIKKAKUNTA: Hinnerjoki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hinnerjoella on vuonna 1964 perustettu jääkiekkokaukalo, joka on huonossa kunnossa ja jäädyt-

täminen erittäin vaikeaa ja laitojen rikkonaisuuden ja pohjan epätasaisuuden vuoksi kaukalo ei enää ole turvallinen. 

Vanha kaukalo puretaan, alue salaojitetaan ja tehdään pohjatyöt, tasataan ja pinnoitetaan, hankitan ja rakennetaan 

laidat ja suojaverkot. Pukukoppi kunnostetaan ja hankitaan kuivakäymälä. 

 

Nuorten Sampo koordinointihanke: Maaleja ja laukaisuseiniä jalkapallonurmelle/Euran Pallo ry  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: OP-Areenaa Eurassa käyttävät pääasiassa Euran Pallon juniorit, aikuisjoukkueet sekä koululuokat 

liikuntatunneilla. Hankkeen tavoitteena oli luoda paremmat olosuhteet monipuoliselle harjoittelulle yhdessä paikassa 

hankkimalla kaksi jalkapallomaalia ja sekä laukaisu- ja tekniikkaseiniä. OP-Areenan säilytysolosuhteista sekä maalien 

korkeista kustannuksista johtuen yhdistys päätti kuitenkin ensin hankkia maalit ja haki muutosta hankesuunnitelmaan. 

Laukaisuseinät yhdistys hankkii seuran omalla rahoituksella. 

 

Taanon RATA/PANELIAN METSÄSTYSSEURA 

JULKINEN TUKI: 31593,04  

KOKONAISBUDJETTI: 70982,59   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 14.6.2010–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Panelian Metsästysseuran ampumarata-aluetta 

Taanossa vastaamaan paremmin ampumakilpailutoiminnan vaatimuksia, sekä pyritään keskittämään seuran muu toi-

minta ampumaradan yhteyteen. Käytännön toimenpiteinä haulikkoampumaradat rakennetaan uusiksi, rata-alue siisti-

tään ja aidataan, sekä rakennetaan kiekkovarasto skeet-radan heitintornien yhteyteen ja uudet P-alueetHankkeen koh-

deryhmänä ovat ampumaurheilusta ja metsästyksestä kiinnostuneet uudet harrastajat, alueen muut yhdistykset, maa-

talous oheistoimintoineen, sekä seuran jäsenet seuran oman toiminnan kehittymisen kautta.   

 

Luontosampo koordinointihanke: Lallin tupa/Köyliön metsästysseura  

JULKINEN TUKI: 20000  

KOKONAISBUDJETTI: 82950   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan kota köyliöläisten metsästäjien ja ulkonaliikkujien tarpeisiin. 
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Luontosampo koordinointihanke: Länsi- Euran kota/Länsi- Euran metsästysseura  

JULKINEN TUKI: 3086  

KOKONAISBUDJETTI: 5144   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan kota palvelemaan kaikkia metsässä kävijöitä, retkeilijöitä, metsästysseuralaisia ja ky-

läläisiä. Kota tarjoaa luonnossa liikkujille levähdyspaikan, suojan, mahdollisuuden lämmitellä ja syödä eväitä sekä seu-

rustella. Kota edistää etenkin lapsiperheiden mielenkiintoa lähteä luontoon. Metsätie on suosittu pyöräreittikesäisin ja 

talvisin siitä kulkee paljon hiihtäjiä sekä kelkkailijoita 

 

Luontosampo koordinointihanke: Vapaa-ajan keskus Sorkkisten koululle/Kuurnamäen seudun kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 6003  

KOKONAISBUDJETTI: 10005   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sorkkisten koulun alueelle asennetaan alle kouluikäisille taaperoille leikkikenttävälineitä (turvais-

tuinkeinu kahdelle, vaakakeinu, liukumäki, jousimuuli) sekä koko kylän asukkaille metsän reunaan laavu vapaa-ajan viet-

toa varten. 

 

Lähiliikuntapaikkahanke Potku ja Lämäri/HUOVINRINTEEN KOULUN VANHIS RY  

JULKINEN TUKI: 35635,83  

KOKONAISBUDJETTI: 62519   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan tekonurmi Huovinrinteen koulun lähellä olevaan jääkiekkokaukaloon, 

joka mahdollistaa monien kesälajien harrastamisen.  Ensisijaisesti talviaikaista käyttöä varten rakennetaan luistin-

koppi/huoltorakennus, koska kaukalon yhteydessä ei nykyisin ole minkäänlaista rakennusta. Huovinrinteen koulun Van-

his ry:lle vuokratulle alueelle rakennetaan lisäksi uusia leikkikenttävälineitä, pienimuotoisia liikuntapaikkoja, hankitaan 

liikuntavarusteita.   

 

Nuorten Sampo koordinointihanke: Liikuntapihan kuntoilulaite/Säkylän yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry 

   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Säkylän koulukeskuksessa toimivat ylä-asteen ja lukion lisäksi Pyhäjärviseudun aikuisopisto ja nuo-

risotoimi. Koulun pihasta on tarkoitus tehdä monipuolinen kokonaisuus, joka palvelee kaikkia kuntalaisia liikunta- ja 

harrastuspaikkana. Vanhempainyhdistys halusi kohdistaa oman huomionsa lapsiin ja nuoriin ja haki Leader-tukea mo-

nitoimilaitteen hankkimiseksi koulukeskuksen leikkipihaan. 

 

Palokärki-kiinteistön ulkoilualueet/Euran VPK  

JULKINEN TUKI: 12490,94  

KOKONAISBUDJETTI: 24981,87   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–31.12.2014  
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Perhepuisto/Säkylän Yrittäjät ry  

JULKINEN TUKI:17400  

KOKONAISBUDJETTI: 29000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan laaja leikkipuistokokonaisuus, jonka teemana on pienois-Säkylä. Nyt haetaan rahoi-

tusta osiolle A, joka on teemaltaan kotieläinpiha. Kunnostetaan alue ja hankitaan leikkitelineet. 

 

Vaaljoen virkistyspuisto/VAALJOEN KYLÄTOIMINTAYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 6393  

KOKONAISBUDJETTI: 10655   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.11.2011–25.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Vaaljoen kylän keskellä olevaan metsittyneeseen saarekkeeseen tehdään pururata erityisesti van-

hempia asukkaita ja lapsia ajatellen.  Pururadan on tarkoitus palvella kaikkia kylän asukkaita mahdollistaen kuntoilun ja 

ulkoilun lähellä ja turvallisesti sekä talvisin mahdollisimman aikaisen hiihtoladun.  Lisäksi alueesta halutaan tehdä myös 

kasvilajipuisto istuttamalla erilaisia puita ja nimikoimalla ne kyltein. Hankitaan myös moottorikelkka. 

 

Luontosampo koordinaatiohanke: Sieravuoren liikuntareitin pinnoitus ja opasteet/Ala-Satakunnan retkeilijät  

JULKINEN TUKI: 9000  

KOKONAISBUDJETTI: 15000   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sieravuoreen rakennetulle 8 km:n reitti pinnoitetaan hakkeella. Reitin tarvitsema hakemäärä on 

arvioitu 1500 kuutiometriksi. Hankkeessa hankitaan reitin varrelle pisteisiin, joista pääsee reitille, viitoitukset. Lisäksi 

pysäköintialueelle hankitaan kiinteä informaatiotaulu. 

 

Fysioterapia Säkylään, koneet ja laitteet/Köyliön Fysioterapia Oy  

JULKINEN TUKI: 3301,9  

KOKONAISBUDJETTI: 16509,5   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 1.11.2010–1.11.2011   

 

Nuorten Sampo koordinointihanke: Nuorille voimaa melonnasta/Euran kanoottiklubi ry  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan viisi peruskajakkia varusteineen, kaksi nuorisokajakkia sekä meloja. Hankinta antaa 

mahdollisuuden tarjota melontaopastusta suuremmille ryhmille ja erityisesti nuorille. 

 

Nuorten Sampo koordinointihanke: Seurantalo Honkala/Säkylän Urheilijat ry  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 5.3.2011–31.8.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Säkylän urheilijat hankkivat välineistöä Säkylän Honkalaan lasten liikuntamaan ja kahvakuulailun 

harjoitustilan perustamista varten.  Välineiden ensisijainen sijoituspaikka on seurantalo Honkala, mutta niitä voidaan 

tarvittaessa käyttää myös muissa tiloissa ja tapahtumissa. Näin lisätään Säkylän ja lähialueen nuorten ja aikuisten har-

rastusmahdollisuuksia, luodaan uusia harjoitteluryhmiä ja saadaan uusia harrastajia liikunnan pariin. 

 

Tanssii Euran Naisvoimistelijoiden kanssa/EURAN NAISVOIMISTELIJAT  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 12500   

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tanssiharrastustoiminnan aktivoiminen luomalla seuralle koulutusjärjes-

telmä, jonka avulla taataan ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus seudulla jatkossakin.  Ohjaajien kouluttamisenansi-

osta seura pystyy jatkossa myös tarjoamaan monipuolisempia tunteja niin lapsille kuin aikuisillekin. Alueella ei ole aktii-

vista lasten ja nuorten liikuttajaa, joten hankkeen avulla pyritään myös perustamaanuusia liikuntaryhmiä heille. 

 

70 vuotta ja sata syytä liikkua!/SÄKYLÄN URHEILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 10000  

KOKONAISBUDJETTI: 12500   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–15.11.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Säkylän Urheilijoiden hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki säkyläläiset (kaikki ikäryhmät, mutta 

erityisesti lapset ja nuoret) kuin myös naapurikuntien asukkaat.  Kaikki hyötyvät hankkeesta, jolla lisätään tietämystä ja 

osaamista liikunnasta ja jonka aikana myös liikutaan aktiivisesti.  Tavoitteena on tiedon, kokemusten ja elämysten avulla 

luoda pysyvää liikunnan kipinää, taitoa ja motivaatiota liikkua ja liikuttaa kohderyhmää seuraavat 70 vuotta.  Toimenpi-

teinä hankkeessa mm. "Energiat pihalle" -puuhalauantait, ammattilais (tähti)urheilijoiden vierailut päiväkodeissa ja kou-

luissa, osa-aikaisen projektisihteerin palkkaaminen, historiikinlaittaminen uuteen uskoon ja esityskuntoon nykytekniik-

kaa hyödyntäen sekä "Athletics in English" -urheiluleirin järjestäminen lapsille 

 

Esiselvitys Pyhäjärviseudulle lasten liikuntakerhotoiminnasta/LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU 

JULKINEN TUKI: 8365,016  

KOKONAISBUDJETTI: 10456,27   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Esiselvitys Pyhäjärviseudulle lasten liikuntakerhotoiminnan tarpeesta yhdistysten toteuttamana. 

Tavoitteena on kartoittaa lasten (6-12 v.) tarve laadukkaasta ja monipuolisesta liikuntakerhotoiminnasta. Mahdollisen 

tarpeen jälkeen liikuntakerhotoiminta halutaan käynnistää siten, että paikallistasolla yhdistykset toimivat liikuntaker-

hotoiminnan toteuttajina ja toiminta toteutettaisiin kouluissa ja koulujen läheisyydessä olevissa tiloissa 

 

Hyvinvointia Pyhäjärviseudulle lasten liikuntakerhotoiminnan keinoin/LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU 

JULKINEN TUKI: 50000  

KOKONAISBUDJETTI: 62500   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Hyvinvointia Pyhäjärviseudulle liikuntakerhotoiminnan keinoin - liikuntahankkeessa on toiminnal-

lisena kärkenä lasten monipuolisen liikuntakerhotoiminnan käynnistäminen eri kunnissa yhteistyössä paikallistenyhdis-

tysten kanssa.  Kohderyhmänä esikouluikäiset sekä 3.-6 lk. ja 1.-2 lk. lapset, jotka eivät ole kunnanjärjestämässä aamu- 

ja iltapäivätoiminnassa.   Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektipäällikkö 

 

LUONTO SAMPO/KEHITTÄMISYHDISTYS PYHÄJÄRVISEUTU RY  

JULKINEN TUKI: 16000  

KOKONAISBUDJETTI: 16000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 8.3.2012–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Pyhäjärviseutu ry:n alueen kylä- ja muut yhdistystoimijat, 

jotka tähtäävät toiminnallaan elinympäristönsä viihtyvyyden lisäämiseen ja maaseutualueiden toiminnanmonipuolista-

miseen. Pääpaino uudessa Luonto Sampo-hankkeessa on luontoon kohdistuvissa toimenpiteissä ja investoinneissa.  

Hankkeen avulla yhdistykset voivat tehdä pieniä investointeja liittyen esimerkiksi luontopolkujen- ja reittien rakentami-

seen ja kunnostamiseen, seikkailureitteihin, pyöräreitteihin, uimarantojen ehostamiseen, kota- ja laavurakennelmiin, 

nuotiopaikkoihin, melontareitteihin, pitkospuihin, reittikyltteihin, skeitti- ja temppupyöräratoihin yms.   

 

Nuortensampo/KEHITTÄMISYHDISTYS PYHÄJÄRVISEUTU RY  

JULKINEN TUKI: 16000  

KOKONAISBUDJETTI: 16000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 12.4.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Pääpaino uudessa Nuortensampo-hankkeessa on lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa toimenpiteissä. 

Hankkeen avulla yhdistykset voivat tehdä pieniä investointeja liittyen esimerkiksi harrastuspaikkojenkunnostukseen, 

pienimuotoiseen rakentamiseen tai yhteisten välineiden hankintaan. Erilaisista tarpeista riippuen hankkeisiin voi liittyä 

esimerkiksi leikkikenttien, lasten seikkailureittien, uimarantojen tai nuortenharrastustilojen kunnostamista, skeitti- tai 

temppupyöräratojen rakentamista, lemmikkien temppuradat, yhteisten bändisoittimien hankintaa, pitkäaikaisten yh-

teisten urheilu- tai pelivälineiden hankintaa tai erilaisissa kerhoissa tarvittavien pitkäikäisten välineiden ja laitteiden 

hankintaa.  

 

Eräkeskushanke/KIUKAISTEN METSÄSTÄJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 10013,262  

KOKONAISBUDJETTI: 28609,32   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kiukaisten metsästäjät ry:llä on hankkeen tarkoituksena parantaa metsästysmajan lämpötaloutta 

ja lahtivajan saattaminen nykyisen hygieniatason vaatimuksiin sopivaksi.  Maita vuokrattuna noin 6000 hehtaarin alue.  

Seuralla on myös oma ampumarata jossa järjestetään omien kilpailujen lisäksi riistanhoitoyhdistyksen hirvikoeammun-

toja ja muita yleisiä kilpailuja 

 

Iloa melonnasta investointi/Ilo Adventures 

JULKINEN TUKI: 1950  

KOKONAISBUDJETTI: 9750   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: yritystuki  

HANKEAIKA: 31.5.2013–30.5.2014  
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Kuntokeskus Kauttualle/Kuntokeskus Tzemppi Oy  

JULKINEN TUKI: 10120,8  

KOKONAISBUDJETTI: 50604   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki 

 

1.39 PÄIJÄNNE-LEADER RY 
 

Toimisto- ja kokoustilan ja uuden pukukopin rakentaminen sekä jäänhoitokoneen remontti/Asikkalan Tekojäärata 

oy  

JULKINEN TUKI: 38475  

KOKONAISBUDJETTI: 76950  

PAIKKAKUNTA: Asikkala  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.7.2011–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Investointihanke, jossa parannetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia ja turnausten järjestämis-

mahdollisuuksia rakentamalla pukukoppi ja kuivaushuone. 

 

Vintti valoisaksi/Vuorenkylä-Seura ry  

JULKINEN TUKI: 11913,07  

KOKONAISBUDJETTI: 35297  

PAIKKAKUNTA: Hartola  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vuorenkylä-seura ry kunnostaa Vuorenkylän Purnu Oy:n suksivuokraamon yläkerran kyläläisten ja 

vapaa- ajan asukkaiden käyttöön kylätaloksi. Tiloihin saadaan ajanmukaiset kokoustilat, kuntosali sekä kyläseuran toi-

misto. Kunnostetut tilat monipuolistavat kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä 

 

Kullasvuoren frisbeegolfrata/Padasjoen kirkonkylän kyläyhdistys ry,  

JULKINEN TUKI: 13669  

KOKONAISBUDJETTI: 24300  

PAIKKAKUNTA: Padasjoki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan 18 korin frisbeegolfrata hyödyntäen lenkkipolkuja ja latu-uria. 

 

Liikunnan ja ulkoilun toimintakeskus/Hartolan kunta  

JULKINEN TUKI: 53900  

KOKONAISBUDJETTI: 77000  

PAIKKAKUNTA: Hartola  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 13.4.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan urheilukentän yhteyteen uudisrakennus palvelemaan hiihtäjiä ja ulkoili-

joita. Rakennukseen tulee myös säilytys- ja huoltotila latukoneelle 
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Padasjoen keinonurmi/Padasjoen Yritys ry  

JULKINEN TUKI: 46249  

KOKONAISBUDJETTI: 134690  

PAIKKAKUNTA: Padasjoki  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.5.2011–28.2.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Padasjoen Kullasvuoren hiekkakenttä vuokrataan Padasjoen Yritys ry:lle ja katetaan keinonur-

mella. Hankeen tarkoituksena on lisätä kentän käyttöä ja saada toimiva nykyaikainen urheilupaikka jalkapalloilijoille, 

pesäpalloilijoille ja muille kuntalaisille. Tarkoituksena on lisätä lasten jalkapallo- ja urheiluharrastusta sekä parantaa ai-

kuisten palloilijoiden olosuhteita. Keinonurmi soveltuu hyvin myös esim. keppijumppa-alustaksi. Olemassa oleva aito 

nurmikenttä vapautuisi lähes kokonaan yleisurheilijoiden käyttöön. 

 

Iso-Äiniön luontokeskus/ÄINÄÄ-VÄHIMAAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 14280  

KOKONAISBUDJETTI: 23800  

PAIKKAKUNTA: Asikkala  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.11.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa valmistetaan luontopolku, luonnontarkkailutorni, uimapaikka sekä taukolaavu. 

 

Sysmän elämys- ja liikuntareitit – SYLI/Sysmän kunta  

JULKINEN TUKI: 57470  

KOKONAISBUDJETTI: 82100  

PAIKKAKUNTA: Sysmä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan liikuntareitti, joka kulkee Mainingin elämyspuistosta kirkonkylän läpi lei-

rintäalueelle Huitilanjoen varteen.  

 

Ampumaratalaitteiden modernisointi/PADASJOEN URHEILUAMPUJAT RY  

JULKINEN TUKI: 7500  

KOKONAISBUDJETTI: 10000  

PAIKKAKUNTA: Padasjoki  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan ilma-aseradalle elektroniset taululaitteet. 

 

Elämysten Päijänne II/Juotavan hyvä Etelä-Päijänne ry  

JULKINEN TUKI: 69908  

KOKONAISBUDJETTI: 87385  

PAIKKAKUNTA: Asikkala, Sysmä, Padasjoki 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kansainvälisessä hankkeessa vahvistetaan eteläisen Päijänteen aluetta laadukkaana retkeily- ja 

luontomatkailukohteena.  
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Elämysten Päijänne-Päijänne Experience/JUOTAVAN HYVÄ ETELÄ-PÄIJÄNNE RY  

JULKINEN TUKI: 119244  

KOKONAISBUDJETTI: 149200  

PAIKKAKUNTA: Asikkala, Sysmä, Padasjoki  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan Etelä-Päijänteen alueen matkailu- ja retkeilypalveluita asukkaiden ja ret-

keilijöiden tarpeisiin. Lisäksi kehitetään alueen retkeilyreitistöjen suunnittelua, toteutusta ja opastusta. Hankkeeseen 

kuuluu kansainvälinen osio, joka toteutetaan walesilaisen Planed-toimintaryhmänkoordinoimassa hankkeessa 

 

Jäähallin operatiivisten toimien kehittäminen ja päiväjäämyynnin kehittäminen/Asikkalan Tekojäärata OY 

JULKINEN TUKI: 18630  

KOKONAISBUDJETTI: 55200  

PAIKKAKUNTA: Asikkala  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.7.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tarkoituksena on kehittä jäähallin päivittäisiä toimintoja vastaamaan tämänhetkistä jäähallin käyt-

töastetta ja toiminnan laajuutta. Lisäksi on tarkoitus kehittää arkipäivisin ja loma-aikoina myymättä jääneiden jääaikojen 

myyntiä, kehitetään erilaisia leiripaketteja pääkaupunkiseudun ringette ja jääkiekkojoukkueille sekä venäläisille, saksa-

laisille ja latvialaisille ammattilaisjoukkueille primetime ajan 1.9-31.3 klo 17-22.00 ulkopuolelle, mikä mahdollistaisi 

edullisemmat jäämaksut arki-iltaisin  

 

Kerho ja yhdistystoimintatilat Vesikansan Ratsastajille/Vesikansan Ratsastajat – Vekara ry  

JULKINEN TUKI: 48240  

KOKONAISBUDJETTI: 80400  

PAIKKAKUNTA: Asikkala  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.10.2010–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan säännölliset este- ja kouluratsastusvalmennukset, joihin 

lähiseudun maalaistallien ratsukot voivat osallistua. Keskeisellä sijalla on nuorisotoiminnan mahdollistaminen, mikä pi-

tää sisällään kansainvälisen toiminnan. Seuralla ei ole omia toimintatiloja, eikä muutoinkaan käytettävissä seuran tar-

koitukseen soveltuvia tiloja. Toimintatiloja tarvitaan heppakerhon järjestämiseen, ratsastuskilpailuiden ja valmennusten 

järjestelytyöhön, kokous ja neuvottelutiloiksi ja muuhun harrastamiseen. Tiloja voidaan myös vuokrata alueen muiden 

yhdistysten käyttöön.  

 

Suomen ja Slovenian nuoriso ratsastaa/Vesikansan ratsastajat – VEKARA ry 

JULKINEN TUKI: 17023,85  

KOKONAISBUDJETTI: 23980  

PAIKKAKUNTA: Asikkala  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–28.2.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kansainvälistä kehittämishankkeessa järjestetään ratsastusleirit nuorille molemmissa maissa. 
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1.40 RAJUPUSU LEADER RY 
 

Haukkamäen moottorirata-hanke/SULKAVAN MOOTTORIKERHO/URHEILUAUTOILIJAT  

JULKINEN TUKI: 41168  

KOKONAISBUDJETTI: 82336  

PAIKKAKUNTA: Sulkava  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.6.2011–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Sulkavalle Partalan kylälle monipuolinen moottoriurheilu-

aluemotocross-, enduro- ja mönkijäharrastajien käyttöön. Alueelle rakennetaan motocrossrata, lastenmotocrossrata 

sekä enduro- ja mönkijäreitti. Radalle asennetaan kastelujärjestelmä, joka estää radanpölyämisen ja lisää radan turval-

lisuutta. 

 

Liikkeelle luontoon/JUVAN 4H-YHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 19727  

KOKONAISBUDJETTI: 39454  

PAIKKAKUNTA: Juva  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 6.2.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat 13–20-vuotiaat nuoret Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen alueelta. 

Tavoitteena on tutustuttaa heidät (n. 25 henkeä) heille itselleen uuteen luonnossa tai maaseudulla tapahtuvaan harras-

tustoimintaan. Harrastus voi olla esim. metsästys, kalastus, retkeily/patikointi, retkiluistelu, melonta, kalliokiipeily, vael-

lusratsastus, maastopyöräily, lintujen tarkkailu, sienestys tai marjastus. Hankkeessa mukana oleville nuorille laaditaan 

aluksi harrastussuunnitelma, jossa tavoitteena on tutustua3-4 harrastukseen, jokaiseen 2-3 kertaa. Hankkeen tuloksena 

nuorilla on mahdollisuus löytää uusi harrastus, saadaan myös vähemmän liikkuvia nuoria liikkeelle, nuoret sitoutuvat 

paremmin kotiseutuun ja seurat saavat uusia nuoria jäseniä. 

 

Hyvää Seuraa – hanke/ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY  

JULKINEN TUKI: 36295  

KOKONAISBUDJETTI: 72590  

PAIKKAKUNTA: Etelä-Savo  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 13.12.2011–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: HYVÄÄ SEURAA -hankkeen tavoitteena on tehostaa kylä- ja urheiluseurojen toimintaa ja käynnis-

tää toimiva yhteistyö alueen seurojen välillä. Seuroille järjestetään erilaisia koulutuksia, joissa kehitetään seuratoimin-

taa. Yhteisten koulutusten lisäksi luodaan toimivia yhteistoimintamalleja, joita pohditaan hankkeen vetämien työpajo-

jen avulla.. 

 

Joroisten kansainvälisen triatlonkilpailun esiselvityshanke/JOROISTEN SPORTTIKLUBI R.Y.  

JULKINEN TUKI: 22763  

KOKONAISBUDJETTI: 45526  

PAIKKAKUNTA: Joroinen  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.11.2010–30.8.2011  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on valmistella kesän 2012 Finntriatlon- kilpailun kansainvälistymistä. Kan-

sainvälisen Finntriatlon- tapahtuman myötä seuran tavoitteena on kehittää alueellista matkailuelinkeinoa ja tehdä alu-

eesta merkittävä tapahtuma- ja luontomatkailukohde. Hankkeessa tehdään selvitykset eritoteuttamisvaihtoehdoista, 

yhteistyökumppanuuksista ja markkinointia ohjaava markkinointisuunnitelma.  

 

Melontareittiselvitys/RAJUPUSU LEADER RY  

JULKINEN TUKI: 23976  

KOKONAISBUDJETTI: 47952  

PAIKKAKUNTA: Sulkava, Juva, Rantasalmi  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 22.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Oravareitti on kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnetuimpia melontareittejämme. Nykyisen rei-

tin laajentamiseksi tällä hankkeella valmistellaan reitin laajennus pohjoisen suuntaan. Hankkeessa mm. valmistellaan 

reitintoteutussuunnitelma, varmistetaan reitillä tarvittavat palvelut ja tehdään reitin markkinointia valmisteleviatöitä. 

Myös tarvittavien lupien hankinta tapahtuu hankkeen turvin.  

 

Sulkavan Urheilupäivät/SULKAVAN AKTIIVIT RY  

JULKINEN TUKI: 19924  

KOKONAISBUDJETTI: 39848  

PAIKKAKUNTA: Sulkava  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 11.2.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Asukkaille järjestetään ohjausta ja neuvontaa mm. liikunnan ja oikean ravinnon suhteen. Näiden 

palveluiden kohderyhmänä ovat erityisestivarttuneemmat henkilöt ja työttömät eli henkilöt, jotka tarvitsevat yksilölli-

sempää ohjausta. Hankkeen osana järjestettävät Sulkavan urheilupäivät ja Sulkava Cruising, joihin hankkeella lisätään 

uudenlaista ohjelmaa.  

 

Golf-talon kunnostus/Rantasalmen Golf  

JULKINEN TUKI: 19950  

KOKONAISBUDJETTI: 39900  

PAIKKAKUNTA: Rantasalmi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 22.8.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rantasalmen Golf ry:n toimisto-, välinevuokraus- ja kahviotiloina toimivan talon kunnostus.  

 

Narilan tenniskentän kunnostus/Juvan Pohjoinen maamiesseura ry  

JULKINEN TUKI: 4817  

KOKONAISBUDJETTI: 9634  

PAIKKAKUNTA: Juva  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 29.6.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Narilan tenniskentän kunnostus. 
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Urheilukentän ja luistelualueen huoltorakennuksen rakentaminen/Joroisten maa- ja kotitalousseura ry 

JULKINEN TUKI: 13124  

KOKONAISBUDJETTI: 26248  

PAIKKAKUNTA: Rantasalmi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 22.8.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Urheilukentän ja luistelualueen huoltorakennuksen rakentaminen. 

 

Rykinniemen virkistysalue/Tiemassaaren kyläyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 15000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Rantasalmi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 26.2.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rantasalmen Tiemassaaren monipuolisen virkistysalueen kunnostaminen, mm. laavun rakentami-

nen, virkistysalueella sijaitsevan sillan korjaaminen.  

 

Geologinen luontopolku/Porosalmen kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 19500  

KOKONAISBUDJETTI: 39000  

PAIKKAKUNTA: Rantasalmi  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 26.4.2012–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rantasalmen Porosalmella sijaitsevan 2,5 kilometriä pitkän geologisen luontopolun kunnostami-

nen.  

 

Kolman ulkoilureitti/Kolman kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 13042  

KOKONAISBUDJETTI: 26084  

PAIKKAKUNTA: Joroinen  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 22.8.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hiihtoreitistön ja taukopaikkojen rakentaminen 

 

Ukonvuoren ulkoilureitin kunnostus/Kuosmalan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6180  

KOKONAISBUDJETTI: 12360  

PAIKKAKUNTA: Juva  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 27.6.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Juvan Ukonvuoren ulkoilureitin kunnostaminen 
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Sulkavan Suursoutujen kehittäminen/Sulkava-seura ry  

JULKINEN TUKI: 19800  

KOKONAISBUDJETTI: 39600  

PAIKKAKUNTA: Sulkava  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 19.3.201231.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Sulkavan Suursoutujen imago- ja asiakastutkimus sekä tapahtuman kehittäminen tutkimustulosten 

perusteella. 

 

Harjupirtin remontointi/Rantasalmen Urheilijat  

JULKINEN TUKI: 7384  

KOKONAISBUDJETTI: 14768  

PAIKKAKUNTA: Rantasalmi  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 6.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Urheilukeskus Harjupirtin remontointi kahvion osalta. Kahviossa korjataan lattia, sisäpintojen ovet 

ja ikkunat uusitaan. 

 

Kontusenjoen kota/Juvan Erä-Veikot ry  

JULKINEN TUKI: 14769  

KOKONAISBUDJETTI: 29538  

PAIKKAKUNTA: Juva  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 27.6.2011–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Melontareitillä sijaitsevan Kontusenjoen kodan rakentaminen  

 

1.41 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 
 

Seurojentalon ikkunoiden uusinta/Tyrnävän Tempaus ry  

JULKINEN TUKI: 11418  

KOKONAISBUDJETTI: 32000   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.4.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Seurojentalo on vilkkaassa käytössä. Seuran omat urheilijat käyttävät liikunta- ja kuntosalia har-

joittelutiloina arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi Tyrnävän kunta omien liikuntatilojen lisäksi käyttää salia liikunnan 

opetuksessa. Kesällä 2012 uusitaan koko taloon ikkunat. Tavoitteena on saada lämmityskustannuksetpienemmiksi ja 

toisaalta uudet ikkunat 1960-luvulla asennettujen tilalle kohentavat talon ulkonäköä. Uudet ikkunat ovat samanlaiset 

kuin entiset. Ikkunoiden vaihdosta hyötyvät kaikki yllämainitut tahot vedonvähentymisen vuoksi.  

 

Urheilutalon remontti/Tyrnävän Tempaus ry  

JULKINEN TUKI: 34891  

KOKONAISBUDJETTI: 87381  

PAIKKAKUNTA: Tyrnävä  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 3.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tyrnävän Tempaus omistaa ns. Seurojentalon, joka sijaitsee aivan Tyrnävän keskustassa. Talo on 

seuran jäsenten vilkkaassa käytössä. Talon salia käyttävät lisäksi mm Tyrnävän kunnan koulut lisäliikuntatilana. Raken-

tamishankkeessa uusitaan talon ilmanvaihto, ovet, portaat ja salin sekä punttisalin lattiat. Lämmönjakohuoneessa vaih-

detaan lämmönvaihdin. Hanke toteutetaan osittain talkootöillä. 

 

Tyrnävän Kuoman Ratsastuskenttä/Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 7912  

KOKONAISBUDJETTI: 21592  

PAIKKAKUNTA: Tyrnävä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 27.8.2012- 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry:llä on tarkoitus rakentaa monipuoliseen harrastus- ja ammatti-

käyttöön soveltuva ratsastuskenttä. Hankkeella halutaan tukea kestävää kehitystä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaa-

lisesti. Hanke luo puitteet monipuoliseen harrastamiseen ja tietotaidon levittämiseen myös lapsille ja nuorille. Hanke 

luo välillisesti jopa uusia työpaikkoja 

     

Läntisrannan virkistysalue/Läntisrannan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 8123,5  

KOKONAISBUDJETTI: 16247  

PAIKKAKUNTA: VIHANTI  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2008–30.4.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Virkistysalueen kehittäminen.     

 

Paavolan kuntorata/Paavolan nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 19440  

KOKONAISBUDJETTI: 40500  

PAIKKAKUNTA: Siikajoki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Paavolan Huumolan valaistu kuntorata on maanomistussuhteiden vuoksi jouduttu lopettamaan 

noin 10 vuotta sitten, joten kuntoliikuntaa (kävely, juoksu, hölkkä ja hiihto) ei ole sen jälkeen voitu turvallisesti tehdä. 

Tämän jälkeen Paavolan Kylä- ja kotiseutuyhdistys sekä Paavolan Nuorisoseura ovat talkootöinätehneet Paavolan hiih-

toladun pohjan. Nyt reitti on tarkoitus kunnostaa ympärivuotuiseksi kuntoradaksitasaamalla radan pintamaat, teke-

mällä lyhyen kiertolenkin verran uutta reittiä ja rakentamalla valaistus. Kuntorata alkaa suoraan kyläkeskuksesta ja se 

palvelee kaikkien alueen asukkaiden perusliikuntatarpeita. 

     

Vihannin kinttupolkureitistö/ALPUAN KYLÄTOIMINTAYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 10286  

KOKONAISBUDJETTI: 21428   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke yhdistää kylien jo olemassa olevat virkistysreitit ja -alueet toisiinsa. Tauko- ja virkistyspaik-

kojen tarjontaa täydennetään ja reitit merkitään asianmukaisesti maastoon. Reittien käyttäjät ovat toistuvasti tuoneet 
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esille toiveita yhdysreiteistä. Hankkeella lisätään kyläkohtaisten virkistyspaikkojen ja – reittien käyttöastetta paranta-

malla niiden saavutettavuutta myös naapurikylistä käsin. Kylät ovat yhteisesti katsoneet yleistä hyvää ja me-henkeä 

kasvattavan hankkeen tärkeäksi ja tarpeelliseksi..   

  

Älylaitteistot kuntosalille/Kuntoparkki Oy  

JULKINEN TUKI: 10125  

KOKONAISBUDJETTI: 47500  

PAIKKAKUNTA: RAAHE  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 7.9.2011–7.9.2012       

 

Raahen Purjehdusseuran kajakki- ja jollavarasto/Raahen Purjehdusseura ry  

JULKINEN TUKI: 5440  

KOKONAISBUDJETTI: 13600  

PAIKKAKUNTA: Raahe  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Raahen Purjehdusseura ry on Raahen seutukunnan alueella toimiva veneilyseura, jolla on noin 240 

jäsentä sekä Raahessa sijaitseva 130 venepaikan ja 20 vieraspaikan matkailusatama. Seura tarvitsee säilytystilat kaja-

keille ja soutukalustolle. Hankkeessa rakennetaan varasto kesän 2013 aikana purjehdusseuran jäsenten voimin. Hanke 

parantaa juniorien, soutajien ja melojien harrastusmahdollisuuksia seutukunnan alueella.  

        

Ratsastuskoulun perustaminen/Ankkurilahden Ratsutila Oy  

JULKINEN TUKI: 353250  

KOKONAISBUDJETTI: 471000   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 22.2.2012–30.01.2014  

 

1.42 RAVAKKA RY 
 

Frisbeegolf – Vehmaa/VEHMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 21132,78  

KOKONAISBUDJETTI: 21132  

PAIKKAKUNTA: Vehmaa  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Vehmaalle, Kirkonkylässä sijaitsevan Seurala-urheilukentän ja urheilukentän välittömässä yhtey-

dessä olevan pururadan ja pururadalta poikkeavan yhteensä noin 3 km hiihtoreitin maastoon rakennetaan täysimittai-

nen, 18-väyläinen frisbeegolf-rata. Hanke parantaa alueen lähiliikuntamahdollisuuksia.   

 

Tenniskenttä Rautilan Wimbledon/VEHMAAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 23695,25  

KOKONAISBUDJETTI: 23695,25  

PAIKKAKUNTA: Vehmaa  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan tenniskenttä Rautilaan ja aloitetaan avoimen tenniskurssin järjestämi-

nen.  Hanke mahdollistaa myös erilaisten liikuntatapahtumienjärjestämisen Rautilassa esimerkkinä Rautilan Wimbledon 

- vuosittaiset tenniskilpailut.   

 

Ikäihmisten liikuntapuisto Uuteenkaupunkiin/LIONS CLUB UUSIKAUPUNKI, MÄNNÄNEN  

JULKINEN TUKI: 22500  

KOKONAISBUDJETTI: 45000  

PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Uudenkaupungin keskustaan Leijonapuiston viereen kunnostetulle alueelle hankitaan ikäihmisille 

suunnattuja laitteita. Pyrkimys on erityisesti parantaa liikuntapuiston tarjoamilla mahdollisuuksilla ikäihmisten liikunta-

mahdollisuuksia sekä tämän seurannaisena yleiskuntoa, mikä ennaltaehkäisee tasolla kaikenlaisia sairauksia. 

 

Ilmin kehittäminen/SANTTIOSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 13910  

KOKONAISBUDJETTI: 27820  

PAIKKAKUNTA: Pyhäranta  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 4.6.2013–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke koostuu kahdesta osiosta: Katsomon kunnostamisesta ja leikkikentän modifioinnista. Kat-

somon puiset kannatuspalkit vaihdetaan metalliputkiin ja penkkien pintalankut uusitaan.  Leikkikentänvanhat keinut 

korvataan vaatimukset täyttävillä tehdastekoisilla keinuilla ja uusina välineinä tulevat karuselli ja leppäkerttu.  Kannelli-

nen hiekkalaatikko (hirsistä) tehdään talkoilla. Katsomoa käyttävät myös seurakunnan kesäjumalanpalvelukset, yhteis-

lauluillat, tanssit, kesäjuhlat ja monitoimikentän liikuntatilaisuudet.  Katsomo ja leikkikenttä toimivat myös tukitilana 

uimarannan käyttäjille. 

 

Kulamaan leikkikenttä/Vermuntilan-Kulamaan Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 21865  

KOKONAISBUDJETTI: 49418  

PAIKKAKUNTA: Rauma  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 28.4.2011 – 30.5.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vermuntilan kylästä on lopetettu koulu ja koulun yhteydessä oleva lasten leikkikenttä toimii tällä 

hetkellä jäähallin parkkialueena.  Hankkeessa leikkikenttäalue raivataan, pohjustetaan ja aidataan, alueelle hankitaan 

leikkikenttävälineet sekä ulko-wc ja sähköistetty huoltorakennus. 

 

Kaik polu viä peril/MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS RAVAKKA RY  

JULKINEN TUKI: 39490  

KOKONAISBUDJETTI: 39490  

PAIKKAKUNTA: Ravakan alue  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.7.2011–30.6.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luonto-, kulttuuri- ja ulkoilupolkujen sekä turvallisuutta lisäävien kulku-

reittien kehittäminen Ravakan alueella.  Tavoitteena on tarjota alueen asukkaille mahdollisuus virkistyä lähialueenluon-

nossa.   

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Asemanseudun reitit ja nähtävyydet/Mynämäen Aseman seu-

dun kylät ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062  

PAIKKAKUNTA: Ravakan alue  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Maxin luontopolku/Kyläyhdistys Hakava ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Tummamäen luontopolku/Lahdingon Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Esteetön reitti Latumajan reitille/Rauman Latu ry 

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

  

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Haidun saaren luontopolku/Janne Laitinen  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke   

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Hyypänvuoren lenkki/Rikantilan koulun kyläyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Latumajan reitin levähdyspaikan kunnostaminen/Tiilivuoren 

kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke   
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Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Unajan pururadan kunnostaminen/Unajan Urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

  

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Uotilan Yhdyspolku/Uotilan Asukasseura ry  

JULKINEN TUKI: 6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

  

Luistelu tutuksi maakunnissa/RAUMAN TAITOLUISTELIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 43050  

KOKONAISBUDJETTI: 61500  

PAIKKAKUNTA: Rauma, Eurajoki  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on järjestää ohjattua luistelukoulutoimintaa ja pienimuotoista näytöstoi-

mintaa sekä ohjaajakoulutustoimintaa maakuntien jäähalleissa. Hanke tekee lajia tunnetummaksi uuden harrastusko-

kemuksen kautta ja tarjoaa liikunnan iloa sekä uusia elämyksiä myös näytösten kautta.   

 

RYTEIKKÖ - ympäristön kehittämishanke/Ravakka ry  

JULKINEN TUKI: 86400  

KOKONAISBUDJETTI: 96000  

PAIKKAKUNTA: Ravakan alue 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luonto-, kulttuuri- ja ulkoilupolkujen sekä turvallisuutta lisäävien kulku-

reittien kehittäminen Ravakan alueella. Tavoitteena on tarjota alueen asukkaille mahdollisuus virkistyä lähialueen luon-

nossa.  

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Soukaisten kylän nähtävyydet ja kohteet/Soukaisten koulupii-

rin kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6031  

KOKONAISBUDJETTI: 12062  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke   

 

Koordinointihankkeen "Kaik polu viä peril"- alahanke: Mynämäen kiintorastit kuntoon/Mynämäen Suunnistajat -52 

ry  

JULKINEN TUKI:6031 

KOKONAISBUDJETTI: 12062   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  
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1.43 RIESKA LEADER RY 
 

Tennishallin kunnostus/Kannuksen tennishalli Oy  

JULKINEN TUKI: 12000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Kannus  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 17.8.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Kannuksen tennishalli on rakennettu vuonna 1985 ja on kunnostuksen tarpeessa. Hallin käyttöas-

tetta halutaan nostaa ja kunnostus on tarpeen, että nykyiset käyttäjät voivat jatkaa ja saadaan uusia käyttäjiä. Erityisesti 

katto- ja lämpöremontti ovat edellytys toiminnan jatkamiselle.  

 

Skeittiparkki/YLIVIESKAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 95000  

KOKONAISBUDJETTI: 95000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.8.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Skeittiparkki -hankkeessa rakennetaan Ylivieskan urheilupuiston alueelle betoninen skeittialue. 

Ensivaiheessa suunnitellaan parkki yhteistyössä skeittareiden kanssa, toisena vaiheena on kilpailuttaminen ja kolman-

tena itse parkin toteutus. Keskeinen tavoite on rakentaa turvallinen ja kestävä alue skeittaukseen. 

 

Leikkipuisto - lapsissa on tulevaisuus/Mannerheimin lastensuojeluliitto Merijärven yhdistys  

JULKINEN TUKI: 13145  

KOKONAISBUDJETTI: 23031  

PAIKKAKUNTA: Merijärvi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–30.06.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa lasten leikkipuisto Merijärven keskustaan. Hanke jakautuu 

kahteen osaan: suunnitteluun ja toteutukseen. Leikkipuiston suunnittelu toteutetaan yhdessä lapsiperheiden kanssa. 

Toimenpideosiossa on tarkoituksena tehdä alueelle leikkikenttävälineistöntarvitsemat pohjatyöt sekä hankkia ja asen-

taa paikoilleen leikkivälineet sekä muuta kalustoa.   

    

Peliareena keskustaan/Oulaisten yrittäjät ry  

JULKINEN TUKI: 18000  

KOKONAISBUDJETTI: 45000  

PAIKKAKUNTA: Oulainen  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2011–30.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla rakennetaan monipeliareena Oulaisten keskustaan. Hankkeen tarkoitus on lisätä 

nuorten vapaa-ajan viettomahdollisuuksia Oulaisissa. Areenalla on mahdollisuus harrastaa muun muassa pallopelejä.

        

Tartu tanssiin/Kalajoen ammattiopisto ARTEMA, kehittämisyksikkö  

JULKINEN TUKI: 31456  

KOKONAISBUDJETTI: 52680  

PAIKKAKUNTA: Kalajoki  
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HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2011–31.10.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan tanssileiri elokuussa 2011 sekä tanssitapahtuma Kalajoen 

keskustassa, Himangalla ja Kalajoen Hiekkasärkillä. Lisäksi uusi tanssiteos esitetään syksyllä Kalajokilaaksossa teemalla 

”Tartu tanssiin”, ja järjestetään tanssiseminaari ja suunnitellaan sekä organisoidaan tanssileiri myös kesälle 2012.

  

Virin lähiliikuntapaikkojen ja urheilutalon toiminnan kehittäminen/Alavieskan Viri ry  

JULKINEN TUKI: 23999  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Alavieska  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Virin urheilutalo on suuri voimavara koko kunnalle. Urheilutalon käytön lisääntyminen ja tarpeet 

toiminnan kehittämiseen tulevat jatkossa edellyttämään kiinteistön toiminnallisuuden ja sen lähiympäristön paranta-

mista sekä liikuntapaikkojen kunnostusta ja välineiden hankkimista, mikäli seura haluaa vastata haasteeseen edistää 

alavieskalaisten terveyttä ja pyrkiä tarjoamaan laadukkaita liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille alavieskalaisille.

        

Ajanotto ja huoltorakennus/Himangan urheilijat ry  

JULKINEN TUKI: 15499  

KOKONAISBUDJETTI: 39000  

PAIKKAKUNTA: Himanka  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan toimiva ajanotto- ja huoltorakennus   

 

Hiihtomaja – hanke/Kalajoen Junkkarit ry  

JULKINEN TUKI:9874  

KOKONAISBUDJETTI: 24685  

PAIKKAKUNTA: Kalajoki  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.12.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tässä hankkeessa tehdään tarvittavat energiakorjaukset hiihtomajan vanhaan 1960-luvun raken-

nusosaan sekä 1980-luvulla rakennettuun osaan. Hiihtomaja on kooltaan mittava 1018 m² ja se sisältää toimistotilat, 

laitoskeittiön, kahvion, 300 hengen salin, yhden Suomen parhaimmista voimailutiloista, suksien voiteluhuoneen ja muut 

sosiaalitilat. Hiihtomaja on merkittävä liikunnan ja sosiaalisen toiminnan keskus. Se palvelee Junkkareiden oman toimin-

nan ohella laajasti myös koko kaupungin ja alueen liikunnan harrastajia, matkailijoita, perhejuhlien järjestäjiä ja yritysten 

kokoontumisia.  

 

1.44 SEPRA RY 
 

Speedway-radan kunnostaminen/KARHULAN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 52935  

KOKONAISBUDJETTI: 105870   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 3.5.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Kotkan moottoriurheilukeskuksen Speedway-rata ympäristöineen kil-

pailutoiminnan edellyttämään kuntoon sekä rakennetaan säännönmukainen ja turvallinen speedway- sekä minispeed-

wayrata juniorien kilpailutoiminnan mahdollistamiseksi.   

 

Santanimen uimaranta/Munapirtin osakaskunta  

JULKINEN TUKI: 7674  

KOKONAISBUDJETTI: 12790  

PAIKKAKUNTA: Pyhtää  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.7.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan osakaskunnan omistama Santaniemen ranta-alue uima- ja virkistyskäyt-

töön soveltuvaksi.       

     

Viihtyisä satama 1/PRO KELKKANIEMI RY  

JULKINEN TUKI: 31200  

KOKONAISBUDJETTI: 52000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa aktivoidaan Klamilan sataman alueen toimintaa rakentamalla alueelle nykykriteerit 

täyttävä viihtyisä uimaranta, parantamalla satamaan ohjaavaa opastusta rakentamalla Museotien varteen näyttäväpot-

kuriopaste sekä maisemoimalla yleisilmeeltään tällä hetkellä hyvin ankeaa sataman aluetta. Toimenpiteet nostavat sa-

taman viihtyisyyttä ja lisäävät sen monikäyttöisyyttä paikallisia asukkaita ja matkailijoita palvelevana kiinnostavana 

käyntikohteena.     

     

Vilukko/Kaakon luonto ja kulttuuri ry  

JULKINEN TUKI: 92070  

KOKONAISBUDJETTI: 102300   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–31.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Vilukko-hanke kehittää Virolahden luonto- kulttuurikohteita maaseutumatkailun toimijoiden tar-

peisiin. Hanke tuottaa uusia reittejä, matkailupaketteja, infomateriaalia, teematapahtumia sekä kehittää paikallisten 

majoitus- ja matkailupalveluiden määrää ja laatua.    

 

Sosiaalitilan laajennus/KYMIN KOSKENPOJAT RY  

JULKINEN TUKI: 57174  

KOKONAISBUDJETTI: 114348   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.1.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan sosiaalitilat ja talli, sekä hankitaan reittilana ja henkilökuljetusahkio. Ur-

heilijoille rakennettavat pesu- ja pukeutumistilat ovat käytössä urheilu- ja harjoitustapahtumissa. Tilat ovat käytössä 

myös hiihtomaassa vierailevilla kouluilla ja päiväkotilapsilla. Tallia tarvitaan seuran omistaman traktorin huoltoon ja 

tallina. Samaa tilaa käytetään suksien voitelutilana hiihtokilpailuissa.  Reittilanaa tarvitaan seuran kunnossapitämän Kar-

hunvuoren ja Moronvuoren välisen hiihtoladun kunnossapitoon. Ladun kunnossapito tehdään talkootyönä. Pelastus-

pulkkaa tarvitaan hiihtokilpailuissa ja - tapahtumissa mahdollisiin pelastustehtäviin.  
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1.45 SILMU RY 
 

Frisbeegolf- radan rakentaminen/Mäntsälän Frisbeegolf ry  

JULKINEN TUKI: 10140  

KOKONAISBUDJETTI: 20180  

PAIKKAKUNTA: Mäntsälä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.5.2011 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda puitteet uuteen edulliseen harrastusmahdollisuuteen Mäntsälän alueella. 

Hankkeessa hankitaan frisbeegolfin pelaamiseen tarvittavat korit, heittoalustat, kyltit, ilmoitustaulu ja muut tarvikkeet. 

Kylttien tarkoitus on opastaa uusia harrastajia lajiin ja kertoa ensikertalaisille radasta. 

 

Rinken i Box/Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo rf  

JULKINEN TUKI: 12416,4  

KOKONAISBUDJETTI: 24832,8  

PAIKKAKUNTA: Sipoo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  20.01.2012 - 30.11.2013 

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on hankkia uusi, asianmukainen kaukalo. Hakija purkaa vanhan kaukalon, 

tekee tarvittavat pohjatyöt, ostaa uuden pienen kaukalon ja pystyttää sen samalle paikalle missä entinen kaukalo sijait-

see. Työt tehdään talkoilla. 

 

Korsmalmin lähiliikuntahanke/Lapinjärven Lukko ry  

JULKINEN TUKI: 27476,2  

KOKONAISBUDJETTI: 54952,3  

PAIKKAKUNTA: Lapinjärvi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hiihtomaja on vuosikymmeniä vanha, mitään varsinaista peruskorjausta ei ole tehty. Tavoitteena 

on saada aikaan toimivammat ja nykyaikaisemmat tilat. Korsmalmin lähiliikuntahanke hyödyntää koko kylää, kaikkia 

ihmisiä ikään ja sukupuoleen katsomatta. Korsmalmin hiihtomaja on varsinkin talvisaikaan ahkerassa käytössä. Hank-

keen myötä ja pururadan perusparannuksen toteuduttua myös kesäkäyttö tulee lisääntymään 

 

Myrskylän lasten ja nuorison aktivointihanke/MyMo ry  

JULKINEN TUKI: 31443,4  

KOKONAISBUDJETTI: 39304,2  

PAIKKAKUNTA: Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.7.2012 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorison syrjäytymistä lisäämällä alueen harrastus- ja tapahtu-

matarjontaa sekä aktivoida lasten vanhempia toimintaan mukaan. Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen infor-

maatiokanava lasten ja nuorten tapahtumille. Tavoitteena on myös tuottaa uusi kesätapahtuma Myrskylään, jonka nuo-

ret järjestävät itse. 
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Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuurimatkailuhanke/Mustijoen luontomatkailuyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 86850  

KOKONAISBUDJETTI: 96500  

PAIKKAKUNTA: Mäntsälä, Pornainen, Porvoo 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012 - 31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteitä ovat Mustijoen melontareitistön ja kalastuskohteiden kehittäminen, alu-

een palvelutarjoajien yhteistyömallin luominen, kylien kulttuuri- ja historiakohteiden esilletuominen, sähköisen matkai-

lukartan luominen, yhteisten Internet-sivujen toteuttaminen, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kartoittaminen ja kehittä-

minen, sekä vuosittaisen Mustijoen melontatapahtuman perustaminen. Hankkeessa kehitetään myös Mustijoen talvi-

liikuntapalveluja.  

 

Suomi vesijuoksee, Finland vattenlöper 2/Luonto Lähelläsi ry  

JULKINEN TUKI: 43665,6  

KOKONAISBUDJETTI: 62379,5  

PAIKKAKUNTA: Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.7.2011 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke järjestää vesijuoksutapahtumia hankkeen toiminta-alueella kesällä 2011, 2012 ja 2013. 

Hankkeessa koulutetaan vesijuoksuohjaajia aiheesta innostuneisiin kyliin, jotta vesijuoksuharrastus jatkuisi paikkakun-

nilla itsenäisesti hankkeen päätyttyä.  

 

Askola Areenan kehittäminen/ASKOLA AREENA OY  

JULKINEN TUKI: 21272,8  

KOKONAISBUDJETTI: 26590,9   

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:19.4.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla palkataan henkilö käynnistämään Askola Areenan toimintoja. 

 

Hiihtomajan saunatilat/Gymnastik- och idrottsföreningen Hercules rf  

JULKINEN TUKI: 51637  

KOKONAISBUDJETTI: 103274  

PAIKKAKUNTA: Porvoo  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.6.2012 - 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada monikäyttöiset tilat alueen liikunnan sekä kylätoiminnan harras-

tajille ja tiloja vuokraaville asukkaille sekä alueen ulkopuolisille asiakkaille. Hankkeessa rakennetaan hiihtomajalle laa-

jennusosa, jossa on kokous- ja saunatilat 

 

Tanssi & Sirkus Loviisa toiminnanjohtaja/Loviisan seudun tanssiopisto ja sirkuskoulu ry  

JULKINEN TUKI: 10400  

KOKONAISBUDJETTI: 13000  

PAIKKAKUNTA: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 5.6.2012 - 31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää tiivistä yhteistyötä Loviisan keskustan ulkopuolella sijaitsevien 

päiväkotien ja koulujen kanssa, jotta hakija voisi entistä kattavammin suunnitella lasten ja aikuisten tuntien viemistä 

myös keskustasta kylille ja näin luoda asukkaille paremmat edellytykset harrastaa. 

  

1.46 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY 
 

Liikunnan Iloa ja Terveyttä Kaikille ikäryhmille LITKI/Karhu-Pallo ry  

JULKINEN TUKI: 118222  

KOKONAISBUDJETTI: 328390  

PAIKKAKUNTA: Kauhajoki  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011 – 15.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan monitoimihalli 

 

VAPARI: Painikämppä/Teuvan Rivakka ry  

JULKINEN TUKI: 11444,407  

KOKONAISBUDJETTI: 17606,78   

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Painikämpän kunnostus ja välinevaraston rakentaminen 

 

NOPSA: Frisbeegolfradan perustaminen ja laitteet/Sarvijoen Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 3420  

KOKONAISBUDJETTI: 5700   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Perustetaan frisbeegolfrata, jolla vapaa-aika aluetta saadaan monipuolistettua ja vapaa-aikaa ak-

tivoitua. 

 

NOPSA: Ikkeläjärven kenttä-hanke/Ikkeläjärven Nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 7097,142  

KOKONAISBUDJETTI: 11828,57   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Perustetaan ja korjataan kenttä liikunta- ja urheilukäyttöön 

 

NOPSA: Maneesin pohja/Myrkyn Yksityisratsastajat ry 

JULKINEN TUKI: 9000  

KOKONAISBUDJETTI: 15000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan maneesin pohja ja pohjan kunnossapitoon lanallinen mönkijä 
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NOPSA: Nopsa Nummijärvi/Nummijärven maa- ja kotitalousnaiset ry 

JULKINEN TUKI: 9000  

KOKONAISBUDJETTI: 15000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Parannetaan lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia hankkimalla permantovoimistelun, liikun-

tapelien ja -leikkien, pesäpallon ja frisbeegolfin perusvälineistöä. Lisäksi rakennetaan BMX-pyöräilyrata ja kunnostetaan 

pesäpallokenttää sekä liikuntasalin kiinteistöä.  

 

VAPARI: Paarmannin Kotkat/Karijoen Tappara ry  

JULKINEN TUKI: 4316  

KOKONAISBUDJETTI: 6640   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Hyppyrimäen ladun ja profiilin korjaus, kuivakäymälän hankkiminen, huoltorakennuksen ulkopuo-

len maalaus ja ison hyppyrimäen lisävalaistuksen hankinta. 

 

VAPARI: Syysremontti/Myrkyn yksityisratsastajat ry 

JULKINEN TUKI: 7150  

KOKONAISBUDJETTI: 11000   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Maneesin suurten päätyovien korjaus ja pienen oven tekeminen maneesin toiseen päähän. Katok-

sen rakentaminen, kouluaitojen hankinta ja piha-alueen perusparannus 

 

VAPARI: Tenniskentän kunnostus/Sarvijoen kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 6010,225  

KOKONAISBUDJETTI: 9246,5   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Pelikelvottoman tenniskentän kunnostaminen pelikuntoon 

 

VAPARI: VAPEKE/Päntäneen Nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 12258,662  

KOKONAISBUDJETTI: 18859,48   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Jääkaukalon valaistuksen uusiminen ja piha-alueen (pelikenttä, parkkialue, takapihan jokiranta) 

parantaminen, leikkikenttälaitteiden hankinta. 

 

NOPSA: Leikki- ja kuntopaikka/Isojoen Lions Club ry  

JULKINEN TUKI: 9000  

KOKONAISBUDJETTI: 15000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  
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HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan liikunta- ja leikkipaikka urheilukentän ja koulukeskuksen alueelle. Mm bocciakenttä.  

 

NOPSA: Puistokuntosali laitteen hankinta/Isojoen Vanhempainyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 3000  

KOKONAISBUDJETTI: 5000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan erilaisia harrastus- ja liikuntavälineitä 

 

VAPARI: Kannat kattoon/Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys  

JULKINEN TUKI: 11360 

KOKONAISBUDJETTI: 17477   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Tilojen kunnostaminen, lapsia ja nuoria liikkumaan aktivoivien laitteiden ja liikunnallisten pelien 

hankinta 

 

VAPARI: Uimaan ja toimimaan/Myrkyn kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 7480  

KOKONAISBUDJETTI: 11508   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Myrkyn vapaa-ajan keskukseen rakennetun uima-altaan loppuunsaattaminen: terassien ja aitojen 

rakentaminen altaan ympärille, altaan huoltolaitteiden ja kylttien hankinta 

 

VAPARI: Uimaranta/Suojoen seudun kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 5369  

KOKONAISBUDJETTI: 8260   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Kyläyhdistyksen rantasaunan sekä uimarannan ja sen ympäristön kunnostaminen. Tavoitteena tur-

vallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen 

 

VAPARI: Vapaa-ajan alueen kunnostaminen/Närvijoen kyläseura ry, Jurva  

JULKINEN TUKI: 6500  

KOKONAISBUDJETTI: 10000   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostustoimien tekeminen kentälle, mökkiin, näkötorniin ja tanssisaliin. Tavoitteena on, että 

vapaa-ajan alue palvelisi jatkossa paremmin harrastustoimintaa 
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Lauhansarven valaistu ulkoilureitti/Isojoen kunta  

JULKINEN TUKI: 58259  

KOKONAISBUDJETTI: 129465  

PAIKKAKUNTA: Isojoki  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.–30.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Kirkonkylän ja Lauhansarven väliselle ulkoilureitille asennetaan valaistus 6,21 km matkalle. Kunta-

laisille ja matkailijoille tarjotaan tällä tavoin laajemmat mahdollisuudet ulkoilla pimeään aikaan. Tavoitteena on matkai-

lun edistäminen sekä kuntalaisten hyötyliikunnan ja hyvinvoinnin lisääminen. Valaistus on tarkoitus tehdä uudella led-

valaistustekniikalla, joka on energiaa säästävää ja täten ympäristöystävällistä. 

 

VAPARI: Sarvijärven luontopolun peruskorjaus/Isojoen Peuralan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 2600  

KOKONAISBUDJETTI: 4000   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.9.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Pitkospuiden uusiminen, polun viitoituksen täydentäminen, myrskytuhojen korjaaminen ja tiedo-

tuksen uusiminen. Tavoitteena polun houkuttelevuuden lisääminen 

 

E-taulut/JURVAN METSÄSTYSSEURA R.Y.  

JULKINEN TUKI: 14300  

KOKONAISBUDJETTI: 22000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 20.11.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Urheilu/ harrasteampujat, joille luodaan modernit harjoittelumahdollisuudet. Haetut ratalaitteet 

mahdollistavat huippu-urheilumaiset olosuhteet. Ratalaitteiston modernisointi mahdollistaa myös kansallisesti merkit-

tävien ampumaurheilutapahtumien järjestämisen. 

 

NOPSA: Moottorikerhokalusto hankinta/Isojoen Mikroautokerho r.y  

JULKINEN TUKI: 7200  

KOKONAISBUDJETTI: 12000   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan moottorikerhokalustoa, esim. vaunu, joka modifioidaan koko kaluston kuljetukseen so-

pivaksi. Harrastustoiminnan turvallisuus paranee ja toiminta helpottuu.  

 

NOPSA: Nuoret metsään/Kauhajoen Karhu ry  

JULKINEN TUKI: 3650,388  

KOKONAISBUDJETTI: 6083,98   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan perävaunu iltarastimateriaalien kuljettamiseen ja säilyttämiseen sekä suunnistusharras-

tusvälineistöä 
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BOTNIARINGIN JA SEN ALUEEN KEHITTÄMINEN/KURIKAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 139995  

KOKONAISBUDJETTI: 155550   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 17.1.2011–30.4.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Botnia-ringin ja sen ympäristön lähialueita koskevan aikaisemmin teh-

dyn toimintosuunnitelmassa eli Master Planissa mainittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Tavoitteena on 

kehittää alueesta kansainväliset mitat täyttävä moottoriurheilukeskus, kansallinen ajo-opetuskeskus ja vapaa-ajantoi-

minta- sekä matkailukeskus. 

 

NOPSA koordinointihanke/Suupohjan kehittämisyhdistys  

JULKINEN TUKI: 30000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.12.2014  

 

Sotkan moottoristadionin turvallistamishanke/KAUHAJOEN URHEILUAUTOILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 23000  

KOKONAISBUDJETTI: 46000  

PAIKKAKUNTA: Kauhajoki  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada Sotkan moottoristadionista turvallinen niin katsojille, kuljettajille 

ja toimitsijoille, jotta saataisiin jatkossakin järjestettäväksemme autokilpailuja Kauhajoelle. Radalle tehdään turvallista-

mistoimenpiteet, joihin kuuluu suoja-aitojen, verkkoaitojen sekä uuden turvallisemman lähtöpaikantekeminen. 

 

VAPARI koordinointihanke/Suupohjan kehittämisyhdistys  

JULKINEN TUKI: 30000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012–31.12.2013.  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kautta tukea myönnettiin investointeihin, jotka sisälsivät esimerkiksi kone-, laite- tai 

kalustohankintoja, pienimuotoisia harrastustilojen korjauksia tai ulkotilojen, pelipaikkojen ja olemassa olevien reitistö-

jen kohentamista. 

 

Reaaliaikainen hiihtopaikkojen lumitilanne ja hiihdettävyystieto/JH Markkinointi  

JULKINEN TUKI: 3000  

KOKONAISBUDJETTI: 6000  

PAIKKAKUNTA: Teuva  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 3.11.2009 – 13.5.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hakemus koskee netissä toimivaa palvelua, josta on saatavissa reaaliaikainen hiihtopaikkojen lu-

mitilanne ja hiihdettävyystieto. Kuntakohtaista palvelua ei käytännössä ole Suomessa. Joillakin suurilla keskuksilla on 

omansa. Mutta toimivaa ja yksinkertaista versiota ei ole netissä  
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1.47 KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN MAASSA RY 
 

Juvakaisen moottoriradan kehittäminen/KOLARIN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 112744  

KOKONAISBUDJETTI: 209718  

PAIKKAKUNTA: Kolari  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa on tarkoitus parantaa radan profiilia sekä tehdä radalle merkittäviä, turvallisuutta pa-

rantavia muutoksia. Lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa uusi kuuluttajatorni ja samalla tehdä asianmukaiset wc-tilat 

tornin alakertaan yleisönkäyttöön 

 

Kielan tori- ja toimintapuisto/MUONION KUNTA  

JULKINEN TUKI: 04947  

KOKONAISBUDJETTI: 166583,16  

PAIKKAKUNTA: Muonio  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä kylän viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta kehittämällä Luontokeskus 

Kielan pihaan Muonion kaikille ikäryhmille viihtyisä kokoontumis- ja virkistyspaikka. Erityishuomiota on pyrittykiinnittä-

mään perheliikunnan tarpeisiin. Alueelle hankitaan mm. monipuoliset lasten leikkivälineet, laavu, nuotiopaikka, laiturit 

ja mäenlaskupaikka. Tavoitteena on kannustaa liikkumaan, virkistäytymään ja tekemään yhdessä.  

 

Ylläsjärven lähiliikunta- ja toimintapuisto/Ylläsjärven kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 123762,11  

KOKONAISBUDJETTI: 165016,15  

PAIKKAKUNTA: Kolari  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.7.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan lasten leikkipaikka, nuorten ja vanhusten pelikenttä, uimaranta laitureineen ja laavu. 

Jalkakäytävien varsille tulee penkkejä ja pöytiä levähdyspaikoiksi 

 

Äkäslompolon uimarannan kehittäminen/ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 6912  

KOKONAISBUDJETTI: 11520  

PAIKKAKUNTA: Kolari  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.10.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Äkäslompolossa ei ole virallista uimarantaa. Suunniteltu uimaranta sijaitsee Äkäslompolo-järven 

kiertävän ulkoilureitin välittömässä läheisyydessä. Reitti on kylän vakituisten asukkaiden sekä matkailijoidenahkerassa 

käytössä ja se on rakennettu esteettömäksi. Tavoitteena on kunnostaa ja rakentaa Äkäslompolon kylään toimiva, siisti 

ja edustuskelpoinen uimaranta-alue, joka on esteettömästi saavutettavissa ja palvelee kanta-asukkaita sekä kylässä vie-

railevia.  
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Lumikenkien ja sauvojen hankinta /Lapin luontoelämys   

JULKINEN TUKI: 2310  

KOKONAISBUDJETTI: 6600  

PAIKKAKUNTA: Kittilä  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 15.5.2013–31.12.2014  

 

Enontekiön maastopyöräreittien esiselvitys/ENONTEKIÖN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 9450  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

PAIKKAKUNTA: Enontekiö  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa runsaasta Enontekiön reitistöstä parhaiten maasto-

pyöräilyyn soveltuvat lähireitit ja pidemmät maastoreitit sovitellen yhdessä maanomistajien ja eri sidosryhmien kanssa. 

Esiselvityksen pohjalta päätetään mahdollisesta Enontekiön maastopyöräreittihankkeesta. 

 

1.48 VAARA-KARJALAN LEADER RY 
 

Riihikankaan motocross – rata/NURMEKSEN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 38258  

KOKONAISBUDJETTI: 95645  

PAIKKAKUNTA: Nurmes  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.11.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Nurmeksen moottorikerho ry rakentaa monipuolisen motocrossradan, lasten motocrossradan ja 

varasto/ huoltorakennuksen. Hanke on saanut alkunsa siitä, ettei Pielisen Karjalan alueella ole harrastuspaikkaa ko. la-

jiin. Hankkeen tavoitteena on aktivoida nuoria ja lisätä heille harrastusmahdollisuuksia. Lajin harrastaminen muuttuu 

myös turvallisemmaksi, kun puitteet ovat kunnossa. 

 

Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke/CARELIAN EASTPOINT RY  

JULKINEN TUKI: 41104  

KOKONAISBUDJETTI: 73400  

PAIKKAKUNTA: Lieksa  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS:. Carelian Eastpoint ry on toteuttanut syksyllä 2012 laajan reitistöselvityksen, jonka toimeksianta-

jana on ollut Pohjois- Karjalan maakuntaliiton Reiteistä traileksi - hanke. Selvityksessä todetaan, että reitistön opastus 

ja merkkaus ovat puutteellisia ja nykyinen kartta-aineisto ei ole kaikilta osiltaan paikkansapitävä. Hankkeen aikana käy-

dään alueen reitti läpi ja tehdään kuntokartoitus, maasto- ja gps-kartoitus, suunnitellaan reittiopasteet ja merkit. Lisäksi 

julkaistaan ajan tasalla oleva kartta nettiin sekä tehdään reitistöluokitus sekä reitistön turvallisuussuunnitelma. Hank-

keen aikana luodaan puitteet reitistön monikäyttöisyydelle. 
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Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen ja investoinnit/CARELIAN EASTPOINT RY  

JULKINEN TUKI: 17756  

KOKONAISBUDJETTI: 44390  

PAIKKAKUNTA: Lieksa  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke liittyy Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishankkeeseen. Hankkeen aikana reitti Aitto-

koski - Karhunpolku - Ruunaa -Patvinsuo (Suomunkierto) - Patvinsuo raivataan ja merkataan. Lisäksi pystytetään opas-

tukset ja viitoitukset. Lisäksi vaarallisissa paikoissa olevat reitit siirretään (siirto vaatii pohjatöitä) ja vesistöjen ja ojien 

yli meneviä siltoja kunnostetaan. Lisäksi hankkeen aikana rakennetaan laavu, puuvarasto sekä käymälä Haukikoskelle. 

 

Pielisen Karjalan reitistöjen uudet urat/PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS  

JULKINEN TUKI: 58837  

KOKONAISBUDJETTI: 105066  

PAIKKAKUNTA: Pielisen Karjala  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 18.11.2011–28.2.2014  

HANKKEEN KUVAUS  Pohjois-Karjalan virkistysreitistöt ry ja PIKES Oy ovat laatineet yhteistyössä alueiden kelkkakerhojen 

ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen, jonka aikana selvitetään tarvittavat reitistöjen kunnostustarpeet ja tehdään 

kunnostussuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan tarvittavat yhdysreitit mm. Pohjois-Savon Tahkovuoren suuntaan sekä 

Nurmeksesta lähtevän rengasreitin ja Kolin yhteys.  

 

Saramo-Kuhmo kelkkauran rakentaminen /Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry   

JULKINEN TUKI: 34958  

KOKONAISBUDJETTI: 62637  

PAIKKAKUNTA: Nurmes  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.6.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on varmistaa ylimaakunnallinen, turvallinen kelkkailuyhteys Pohjois-Karja-

lasta Kainuuseen. Hankkeen aikana rakennetaan 35 km:n yhdysreitti Nurmeksesta Kuhmon rajalle. Reitti rakennetaan 

sellaiseksi, että se voidaan ottaa käyttöön jo vähän lumen aikaan.  

 

Nuorten ja ikäihmisten toimintaan aktivointi/VALTIMON VASAMA RY  

JULKINEN TUKI: 8889  

KOKONAISBUDJETTI: 15873  

PAIKKAKUNTA: Valtimo  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on koota nuorista ja ikäihmisistä 2-3 koulutusryhmää, jotka koulutetaan 

ohjaamaan liikuntaryhmiä. Tällä tavalla turvataan ohjaajien riittävyys sekä aktivoidaan toimintaan uusia ihmisiä. Lisäksi 

hankkeen aikana suunnitellaan ostopalvelusopimuksen laajentamista koskemaan Valtimo Talon – ja liikuntapaikkojen 

kunnossapitoa sekä vapaa-aikatoimen hallintotehtäviä. Hankkeen aikana laaditaan laskelmat toiminnan taloudellisista 

vaikutuksista ja henkilöstön tarpeesta. 
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1.49 VARSIN HYVÄ RY 
 

Maalämpö Maarian Mahdin urheilutaloon/Maarian Mahti ry  

JULKINEN TUKI: 17500  

KOKONAISBUDJETTI: 35000  

PAIKKAKUNTA: Turku/ Maaria  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 11.7.2012- 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Maarian Mahdin omistaman urheilutalon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan öljylämmityksestä maa-

lämpöön. Maalämpöön siirtymisen tavoitteena on ympäristösyiden lisäksi talon lämmityskustannusten pienentäminen. 

Urheilutaloa käyttävät seuran jäsenten lisäksi Maarian, Moision ja Paattisten alueiden yhdistykset ja asukkaat. 

 

Loukinaisten nurmikenttä/LOUKIÄIJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 109416  

KOKONAISBUDJETTI: 145888   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.9.2011–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Liedon, erityisesti Loukinaisten alueen, asumis-, harrastus- ja 

yhteistoimintamahdollisuuksia rakentamalla kunnan osoittamalle ja vuokraamalle maa-alueelleurheilutoimintaan, eri-

tyisesti jalkapalloon sopiva harrastusalue - nurmikenttä - sekä toimintaan riittäväpukeutumis- ja säilytystila.  

 

Luiskis/AURAN KIRKONKULMAN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 0  

KOKONAISBUDJETTI: 0   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.2.2012–30.6.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Auran kirkonkulman urheilukentän jääkiekkokaukalon uusiminen. Nykyi-

nen kaukalo on tullut tiensä päähän ja muodostaa harrastajille vaaratekijän. koska kunnalla ei ole lähitulevaisuudessa 

mahdollisuuksia investoida uuteen, kyläyhdistys otti asian hoitaakseen. 

 

Nuorisotalo Lemminkäisen skeittipaikka/Liedon kunta, Nuoriso-toimi 

JULKINEN TUKI: 18535  

KOKONAISBUDJETTI: 18535  

PAIKKAKUNTA: Lieto  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.3.- 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Nuorisotalon pihalle rakennetaan betoniset, paikkaansa valetut skeittirampit. 

 

Osmalahden palloilukenttä/Osmalahden kaava-alueen kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 18495  

KOKONAISBUDJETTI: 24660  

PAIKKAKUNTA: Sauvo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2012- 31.12.2012  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Sauvonkunnan Osmalahden asuinalueelle palloilukenttä. 

Rakennettava palloilukenttä tarjoaa virikkeitä sekä mielekästä ja monipuolista tekemistä kaikenikäisille lapsille ja aikui-

sille 

 

Leikkisä Karuna/Karunan Kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 11992  

KOKONAISBUDJETTI: 15989  

PAIKKAKUNTA: Sauvo  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 14.10.2011- 31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Leikkisä Karuna on Karunan Kyläyhdistys ry:n hanke lasten leikkipaikan rakentamiseksi Karunan 

Rantolaan. Hankkeen avulla leikkipaikasta hyötyvät niin lapsiperheet kuin lukuisat kesän-viettäjätkin. Leikkipaikka ra-

kennetaan Nuoristotalon läheisyyteen, jalkapallonurmkentän päähän. Uusi leikkikenttä lisää alueen houkuttelevuutta 

asuinympäristönä, sekä lisää yhteisöllisyyttä kylässä. 

 

Seniorikuntalaisten lähiliikuntapaikka/Sauvon kunta  

JULKINEN TUKI: 18535  

KOKONAISBUDJETTI: 18535  

PAIKKAKUNTA: Sauvo  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.5.- 31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan lähiliikuntapaikka erityisesti seniori-ikäisten terveysliikunnan edistämiseksi Sauvon 

keskustaajamaan, lenkkeilyreitin läheisyyteen. Liikuntapaikka on käytössä ympärivuotisesti. Alueen suunnittelussa ja 

kuntoiluvälineiden valinnassa on tehty yhteistyötä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Hanke edistää asukkaiden 

hyvinvointia. 

 

Nousiasten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistuksen korjaaminen/Nousiaisten Alku ry  

JULKINEN TUKI: 14673  

KOKONAISBUDJETTI: 19573  

PAIKKAKUNTA: Nousiainen  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 17.2.2012–31.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on uusia Nousiaisten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistus ns. 

takalenkin osalta. Kyseisen reitin pituus on 1390 metriä. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat kilpa- ja kun-

tourheilijat niin Nousiaisissa kuin muuallakin maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa valoteholtaan parempi, 

mutta energiatehokkaampi uusi valaistus myrskyssä tuhoutuneen valaistuksen tilalle. Osa valaisimista ja pylväistä uusi-

taan ja osa korjataan. 

 

Paimionjokipuisto/Paimion kaupunki  

JULKINEN TUKI: 39919  

KOKONAISBUDJETTI: 39919  

PAIKKAKUNTA: Paimio  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013- 31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Paimion jokipuistoa rakennetaan niin, että se tukee paikallisesti Lounais-Suomen Kalatalouskeskus 

ry:n Virkisty Lähivesillä – hankkeen ja Virkistäytymään Paimionjoelle – hankkeen toteutumista. Rakennetaan jokirantaan 

n. 570 m pitkä ulkoilureitti ja valaistus sekä silta saareen.  

 

Ruskon keskusta-alueen maisema-, luonto- ja liikuntapolun kehittäminen/Ruskon kunta  

JULKINEN TUKI: 45195  

KOKONAISBUDJETTI: 45195  

PAIKKAKUNTA: Rusko  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4. - 30.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Ruskon kunnan keskustaan uusi polku, jolloin nykyiset reitit siihen yhdistettynä saa-

daan yhtenäinen kävelyreitistö Ruskojoen ranta-alueelle. Reitin varrelle rakennetaan liikuntavälineitä ja sijoitetaan 

penkkejä sekä piknik taukopaikkoja. 

 

Savojärven pohjoinen reittiyhteys/Kuhankuonon retkeilyreitistö ja virkistysalueyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 26739  

KOKONAISBUDJETTI: 35652  

PAIKKAKUNTA: Pöytyä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012- 31.7.2012 

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella täydennetään Kuhan kuonon retkeilyreitistön kokonaisuuteen kuuluvaa suosittua Puk-

kipalonreittiä. Rakennettavan reitin pituus on noin 3,2 kilometriä, ja näin saadaan päivä retkeilyyn sopiva 6,6 kilometrin 

pituinen ympärikuljettava reitti. Hyötyjinä ovat retkeilijät sekä paikalliset majoitus-, ohjelma-, opastus- ja ravitsemus-

palveluita tarjoavat yritykset.  

 

Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita/VARSINAIS-SUOMEN PESIS RY  

JULKINEN TUKI: 106559  

KOKONAISBUDJETTI: 133199   

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.7.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on kolme erillistä tavoitetta ja ne voidaan kohderyhmineen ja toimintoineen eritellä 

seuraavasti: 1) Lasten ja perheiden vapaa-aika ja hyvinvointipalvelujen lisääminen 1.1: Liikunnallisen elämäntavan lisää-

minen alakouluikäisille lapsille 1.2: Perheyhteisöille leirien järjestäminen 2) Kansallispeli pesäpallon elvyttäminen kun-

tien yhteisöllisenä vapaa-ajan liikuntamuotona nuorille ja aikuisille (yli 15v.) 2.1: Kuntien haasteottelut ja tapahtumat 

2.2: Kylä- ja vapaapesistoiminta 3.2: Nuorten toimijoiden kouluttaminen ja työllistäminen liikuntapalvelujen toteutta-

miseksi sekä" murkkupesistä" Hankkeen lopuksi suunnitellaan toimintamalli, millä eri kohde- ja sidosryhmät löytävät 

toisensa ja hankkeenkautta toteutetut toiminnot saavat jatkuvuutta. Paikallisista aktiiveista muodostetaan organisaa-

tioita, jotka pystyvät toteuttamaan toimintoja myös hankkeen päätyttyä. 

 

1.50 VEEJ’JAKAJA RY 
 

Kuntotalon Liikunta-Areena/KARKIALAMPI SÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 116851,16  

KOKONAISBUDJETTI: 467031  

PAIKKAKUNTA: Mikkeli  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.6.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla on tarkoitus toteuttaa Karkialammen Kuntotaloon yleisurheilun ja voimistelun 

harjoittelukeskus, Liikunta-Areena. Hankkeen toteutuessa Liikunta-Areena tarjoaa voimistelun ja yleisurheilun harras-

tajille puitteet monipuoliseen liikuntaan ja harjoitteluun. Liikunta-Areena tarjoaa puitteet myös koko Mikkelin lähialu-

een urheilijoille, koska tämän kaltainen liikuntakeskus puuttuu myös lähialueeltamme. Hankkeen tarkempi suunnitelma 

ja ajateltu vaiheistus on esitetty liitteessä.   

 

Mikkelin ampumahiihtorata-alueen ja taululaitteiden uusiminen/MIKKELIN HIIHTÄJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 50011  

KOKONAISBUDJETTI: 145000  

PAIKKAKUNTA: Mikkeli  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.12.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Mikkelin Kyrönpellossa olevien vanhojen ampumahiihtolaitteiden ja rata-alueen uudistaminen. 

Hanke antaa eteläsavolaisille nuorille ja aikuisille nykyiset vaatimukset täyttävät edellytykset harrastuksen jatkumiselle 

ja uusien harrastajien rekrytoinnille. Mikkelin Hiihtäjät ry ja muut ampumahiihtoa harrastavat yhteisöt ja yritykset hyö-

tyvät laitteistouudistuksen salliessa mestaruuskilpailujen järjestämisen. Ratauudistuksen ensisijaistuotteita ovat: nuor-

ten aktivoiminen ampumahiihdon pariin, liki elämänmittaisen harrastuksen varmistaminen ja taululaitteiston uusimi-

nen. Toimenpiteiden vaikutuksesta uudistuva rata-alue tulee täyttämään säädösten vaatimukset sallien niin paikallisen 

tason piiricup-kilpailut kuin Suomen mestaruuskilpailut.    

     

Puumalan Veskansan kylien reittiselvitys/PUUMALAN VESKANSAN KYLÄT RY.  

JULKINEN TUKI: 14025  

KOKONAISBUDJETTI: 16500  

PAIKKAKUNTA: Puumala  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 10.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet kunnostaa, rakentaa ja viitoittaa Puumalan eteläiseen saa-

ristoon ja Luukkolaan kävely-, pyöräily-, melonta-, hiihto- ja moottorikelkkailureittejä taukopaikkoineen (laavut ja nuo-

tiopaikat). Hankkeessa selvitetään maanomistajien kanssa reittimahdollisuudet, tehdään suunnitelma reiteistä ja val-

mistellaan niiden toteuttamista sekä laaditaan sopimukset maanomistajien kanssa. Hankkeessa valmistellaan reittien 

vieminen digitaalisiin ja muihin karttoihin sekä tiedotetaan niistä eri kielillä. Reitit ovat perusinfrastruktuuria, jota tarvi-

taan paikallisen väestön ja mökkiläisten liikuntaharrastusten ja samalla terveyden edistämiseksi, mutta myös alueen 

matkailun edistämiseksi. Monipuolinen reitistö lisää alueen vetovoimaa paitsi asuinalueena myös ympärivuotisena mat-

kailukohteena ja parantaa näin asukkaiden toimeentulon mahdollisuuksia.   

      

Otavan liikuntahallin ja kyläasiamiehen tehtävä ja tarve – esiselvitys/OTAVA SEURA RY  

JULKINEN TUKI: 14490  

KOKONAISBUDJETTI: 16100  

PAIKKAKUNTA: Mikkeli  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 30.12.2010–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on kehittää Otavan kyläseudun kiinnostavuutta a vähentää harrastusten aiheuttamaa 

liikennettä kaupunkiin, sekä tukea kyläisten liikuta-, harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksia. Yhdistää Otavassa olevien 

yritysten ja yhdistysten toimintaa. Hankkeen toimenpiteenä on esiselvityksen tekeminen: tarve- ja kiinnostavuuskartoi-
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tus, liikuntahallin visuaalinen havainne malli. Ylläpito-käyttökustannusten arviointi. Otavan yritysten ja yhdistysten yh-

teistyöhalukkuus. Kyläasiamiehen roolin ja työtehtävien selvittäminen. Liikuntahallin investointitukihakemuksen teke-

minen.    

 

Southern Savo Moving villages 2011 – esiselvitys/ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY  

JULKINEN TUKI: 25000  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Etelä-Savo  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 15.11.2010–31.7.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Alueiden välinen esiselvityshanke selvittää yhteistyökumppaneita Espanjasta, Saksasta ja latviasta 

ja kansainvälisen partnerihaun avulla sekä etelä-savolaisia kyliä vastaavasti yhteistyökumppaneiksi luomaan sporttisen 

kummikyläverkoston. verkoston välillä on tarkoitus esitellä kylien liikunnallisia toimintamalleja.  

 

Southern Savo - Moving villages 2011/ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY  

JULKINEN TUKI: 133076  

KOKONAISBUDJETTI: 156560  

PAIKKAKUNTA: Etelä-Savo  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 30.5.2011–31.3.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Etelä-Savon Liikunta ry:n Villages on move - alueiden välinen hanke kehittää kansainvälistä yhteis-

työtä liikunnan keinoin eteläsavolaisten sekä virolaisten (Itä-Virunmaa ja Lääne Virunmaa) kylien ja seurojen kesken. 

Tahojen välille luodaan sporttinen verkosto. Verkoston kesken esitellään kylien liikunnallisia toimintamalleja, uusia la-

jeja ja toimintoja.  

 

1.51 VESURI-RYHMÄ RY 
 

Jämsän jäähallin pukutilojen saneeraus, yleisilmeen kohotus ja rakenteiden kunnostus/Jämsänjokilaakson Jäähalli 

Oy  

JULKINEN TUKI: 31500  

KOKONAISBUDJETTI: 63000  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.4.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Jämsän jäähallin pukutilojen saneeraukseen, pesutilojen pe-

ruskorjaamiseen, rakenteiden painumisen estämiseen, yleisilmeen kohottamiseen ja kuntotarkastuksen tekemiseen.  

 

Huoltorakennuksen siirtäminen ja saneeraaminen Haaralankankaalle/JÄMSÄN SEUDUN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 20150  

KOKONAISBUDJETTI: 40300  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:22.3.2013–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Huoltorakennuksen rakentaminen edesauttaa kaikkien harrastajaryhmienmahdollisuutta toimia 

keskitetysti Haaralan kankaan toiminnallisissa, saneeratuissa tiloissa. Näin taataan kuntalaisille, junioreille ja harrasta-

jille hyvät olosuhteet. Tavoitteena on nostaa Haaralan kankaan alueentasoa uuden huoltorakennuksen myötä.  

 

Jämsän ravirata-alueen kehittäminen/Jämsän ravi ry  

JULKINEN TUKI: 15000  

KOKONAISBUDJETTI: 30000  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.4.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke parantaa Kilpakorven ravirata-alueen yleisilmettä ja sen käytettävyyttä erilaiseen hevosur-

heilutoimintaan sekä yleisötilaisuuksiin. Vanhat kuusi- ja vaneriaidat korvataan lauta-aidalla, etusuoran aita ehostetaan 

ja radan kunto arvioidaan tulevaisuuden tarpeita varten. Kohderyhmänä ovat ravi- ja ratsastusurheilun harrastajat sekä 

ammattilaiset Jämsän ympäristössä 

 

MKK Männistön kasvojen kohotus/Keuruun Pohjoislahden Nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 7430,5  

KOKONAISBUDJETTI: 14861  

PAIKKAKUNTA: Keuruu  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 16.9.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan nuorisoseuran taloa ja entisöidään pihassa oleva urheilukenttä. 

 

Hangasjärven-Patajärven ulkoilualueen kunnostaminen/Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 70117,88  

KOKONAISBUDJETTI: 100240  

PAIKKAKUNTA: Korpilahti  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry kunnostaa Hangasjärven retkikämpän ja rantasaunan, 

Ylä-Muuratjärviseura ry vastaa Patalaiturin alueen kunnostamisesta. Tälle alueelle tulee lähikylien yhteinen uimaranta 

pukukoppeineen, grillikatoksineen ja laitureineen. Rantaa siistitään ja sille rakennetaan lentopallokenttä. Patajärven 

rantaan rakennetaan myös veneiden ja kanoottien vesillelaskupaikka ja Hangasjärventien varteen autoille pysäköinti-

paikkoja. Patalaiturin alue palvelee myös Hangasjärven retkeilyalueella liikkuvia ja retkikämpässä majoittuva kulkijoita.  

 

Himos-alueen reitistökarttojen suunnittelu ja uusiminen/Jämsek Oy  

JULKINEN TUKI: 27228  

KOKONAISBUDJETTI: 34035  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on päivittää vanhentunut reitistökarttamateriaali ja tehdä uudet kartat 

rakennettavista reitistöistä. 
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Himos-alueen ulkoilureitistöjen kunnostus ja laajennus/JÄMSEK OY  

JULKINEN TUKI: 46556,25  

KOKONAISBUDJETTI: 62075  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.3.2011–20.3.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tehdä peruskunnostus alueen ulkoilureitistöille ja rakentaa tarvittava 

määrä uutta reitistöä. 

 

Himos-alueen ulkoilureitistöjen täydentäminen /JÄMSEK OY  

JULKINEN TUKI: 30570  

KOKONAISBUDJETTI: 40760  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–30.9.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hakkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden ja asukkaiden vapaa-ajanpalveluita rakentamalla 

ja kunnostamalla ulkoilureitistöjen käytössä olevia taukopaikkoja sekä laajentamalla pyöräilyreitistöä. 

 

Ulkoilureitistöjen täydentäminen/Jämsän kaupunki  

JULKINEN TUKI: 111550  

KOKONAISBUDJETTI: 111550  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan 75 km reitistöä osaksi valtakunnallisesti merkittävää ulkoilureitistöä. Rei-

tistön tavoitteena on yhdistää Jämsän Himoksen, Ikaalisten Kylpylän ja Keurusselän lomakohteet sekä aikaansaada yh-

teydet Ähtärin ja Petäjäveden sekä Kuhmoisten suuntaan. Hanke liittyy erilliseen Pirkanmaan TE-keskuksen rahoitta-

maan Snowconnection-projektiin sekä kahden muun toimintaryhmän (PoKo ry:n ja Pomoottori ry:n) kautta toteutetta-

viin erillishankkeisiin.  

 

Ulkoilureitistöjen täydentäminen Kuhmoisissa/Kuhmoisten kunta  

JULKINEN TUKI: 64000  

KOKONAISBUDJETTI: 64000  

PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan 40 km reitistöä osaksi valtakunnallisesti merkittävää ulkoilureitistöä. Rei-

tistön tavoitteena on yhdistää Kuhmoinen Jämsän Himokseen, Ikaalisten Kylpylään ja Keurusselän lomakohteeseen sekä 

Lahden ja Sappeen suuntaan.  Hanke liittyy erilliseen Pirkanmaan TE-keskuksen rahoittamaan Snowconnection-projek-

tiin sekä kahden muun toimintaryhmän (PoKo ry:n ja Pomoottori ry:n) kautta toteutettaviin erillishankkeisiin.  

 

Kuntostudion välinehankinta/Kuntostudio  

JULKINEN TUKI: 2062,5  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

PAIKKAKUNTA: Keuruu  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 6.9.2010–2.8.2012  
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HANKKEEN KUVAUS: Kone- ja laitehankinnat 

 

Särkikankaan moottoriradan kehittäminen/VILPPULAN SEUDUN URHEILUAUTOILIJAT  

JULKINEN TUKI: 30000  

KOKONAISBUDJETTI: 60000  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.3.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan Särkinkankaan moottoriradan ajettavuutta ja turvallisuutta (lisäasfal-

tointi, varikkoalueen laajennus ja ratakaiteiden rakentaminen). Lisäksi tehdään varikkokatos. 

 

Kuntosalista hyvinvointikeskukseksi/Karboni Oy  

JULKINEN TUKI:9750  

KOKONAISBUDJETTI: 39000  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 8.11.2011–30.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Yrityksen kone- ja laitehankinnat ja rakentaminen 

 

Kuntosalista hyvinvointikeskukseksi/Liikunta, terveys ja hyvinvointipalvelu Askel 

JULKINEN TUKI:4350  

KOKONAISBUDJETTI: 17400  

PAIKKAKUNTA: Jämsä  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 8.11.2011–30.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Yrityksen kone- ja laitehankinnat ja rakentaminen  

 

1.52 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY 
 

HANKI 1: jääkiekkokaukalon kunnostus ja koripallotelineen hankinta/Tarvaalan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 4987  

KOKONAISBUDJETTI: 6649  

PAIKKAKUNTA: Saarijärvi  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: jääkiekkokaukalon kunnostus ja koripallotelineen hankinta   

      

HANKI 1: myyntikatoksen rakentaminen ja jääkiekkokaukalon kunnostaminen/Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus 

ry  

JULKINEN TUKI:4987  

KOKONAISBUDJETTI: 6649   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: myyntikatoksen rakentaminen ja jääkiekkokaukalon kunnostaminen  
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HANKI 2: ilma-aseampumaradan rakentaminen ja varustaminen/Kannonkosken Ampujat ry  

JULKINEN TUKI:3181 

KOKONAISBUDJETTI: 6363  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: ilma-aseampumaradan rakentaminen ja varustaminen   

  

Kivijärven vapaa-ajankeskuksen kehittäminen/Witas Oy  

JULKINEN TUKI: 24084  

KOKONAISBUDJETTI: 26760  

PAIKKAKUNTA: Kivijärvi  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKKEEN KUVAUS: Elinkeinojen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on selvittää vapaa-ajankeskuksen toteuttamis-

mahdollisuudet. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kivijärvellä toimisi keskus, joka tarjoaisi hyvinvointipalveluja, 

luontoaktiviteetteja ja erilaisia ohjelmapalveluja. Tätä kautta tulisi lisää toimeentulomahdollisuuksia ja se auttaisi pal-

velujen säilymistä Kivijärvellä. Ensisijaiset yhteistyökumppanit ovat matkailu-, palvelu- ja hyvinvointiyritykset, tapahtu-

manjärjestäjät, yhdistykset, järjestöt, Kivijärven kunta ja Metsähallitus. 

    

Jokisaaripolku /Heinäjoen Luonto ry  

JULKINEN TUKI: 32000  

KOKONAISBUDJETTI: 64000  

PAIKKAKUNTA: Pihtipudas  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Pihtiputaan keskustan tuntumassa olemassa olevaa luonto-

polkua. Hanke sisältää n. 800 m uuden pitkospuureitin rakentamista, ponttoonipolun sekä kävelysillan Matalajoen yli.

        

Lutunen I/Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy  

JULKINEN TUKI: 107934 

KOKONAISBUDJETTI: 119926  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä rakennettujen ja kunnostettujen reittien käyttöastetta, lisätä rei-

tistön tunnettuutta ja vetovoimaisuutta, lisätä matkailualan reitistötuoteosaamista, tuottaa sellaista aineistoa ja väli-

neitä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa vetovoimaisia ja kannattavia reitistötuotteita ja tätä kautta lisätä matkailun 

asiakasvirtoja ja matkailutuloa alueelle.  

 

Saarisuon retkeilyalue/TEERILAMMEN JAHTIMIEHET R.Y.  

JULKINEN TUKI: 8399 

KOKONAISBUDJETTI: 16798   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–30.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Vapo Oy:n perustaman kosteikkoalueen yhteyteen viihtyisä 

retkeilyalue. Retkeilyalueen tavoitteena on alueen viihtyvyyden, monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisääminen. 

Hankkeen kohderyhmään ja hyötyjiin kuuluvat lähiseudun asukkaat, kesäasukkaat, koulut, yhdistykset, vierailijat, lintu-

harrastajat sekä Vapo Oy ja Teerilammen Jahtimiehet ry.   
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HANKI 1: lumilingon, biljardipöydän ja kuntosalilaitteiden hankinta sekä tanssilavan ilmastointi/Niinilahden kyläyh-

distys ry  

JULKINEN TUKI: 4987 

KOKONAISBUDJETTI: 6649  

PAIKKAKUNTA: Viitasaari  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: lumilingon, biljardipöydän ja kuntosalilaitteiden hankinta sekä tanssilavan ilmastointi 

  

HANKI 1: moottorikelkan hankinta latujen kunnossapitoon /Pajupuron kylä- ja nuorisoseura ry  

JULKINEN TUKI: 4987 

KOKONAISBUDJETTI: 6649  

PAIKKAKUNTA: Saarijärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat 

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: moottorikelkan hankinta latujen kunnossapitoon   

        

HANKI 1: videoprojektorin, valkokankaan, ilmoitustaulun, lentopalloverkon ja kalusteiden hankinta sekä uimalaiturin 

kannen uusiminen /Konginkankaan kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 4987  

KOKONAISBUDJETTI: 6649   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: videoprojektorin, valkokankaan, ilmoitustaulun, lentopalloverkon ja kalusteiden hankinta sekä ui-

malaiturin kannen uusiminen      

     

HANKI 2: latu-urajyrsimen hankinta/Kivijärven Kivekkäät ry  

JULKINEN TUKI: 3181 

KOKONAISBUDJETTI: 6363  

PAIKKAKUNTA: Kivijärvi  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: latu-urajyrsimen hankinta     

 

Moottorikelkka/PIHTIPUTAAN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY  

JULKINEN TUKI: 6470  

KOKONAISBUDJETTI: 12940   

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.3.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Pihtiputaan alueen moottorikelkkareitistön ylläpitoa, sekä liit-

tää hankittava moottorikelkka osaksi VaPePa:n kalustoa parantamaan alueen turvallisuutta ja virkistämään alueen mat-

kailuyritysten vetovoimaa.  

    

HANKI 1- Koordinointihanke /Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry  

JULKINEN TUKI:15382 

KOKONAISBUDJETTI: 20509  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski, Karstula, Kyyjärvi, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  
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HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 16.11.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella halutaan edistää kylien vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksia. Koordinointihankkeessa 

tukea siirretään kyläyhdistyksille tai vastaaville kylätasolla toimiville rekisteröidyille yhteisöille, jotka toteuttavat pieniä 

vapaa-ajantoimintaa edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat sisältää kone- ja laitehankintoja ja / tai pieniä rakenta-

mistoimenpiteitä. Hanke on päättynyt ja toteutunut suunnitelman mukaisesti.    

    

HANKI 2 – koordinointihanke/MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY  

JULKINEN TUKI:12250  

KOKONAISBUDJETTI: 24500  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Äänekoski  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 29.10.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan 20 alahanketta, jotka tukevat pientenyhteisöjen toiminnan 

kehittämistä, monipuolistamista sekä yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta. Hankkeentuloksena Viisarin toiminta-alu-

een harrastusmahdollisuudet paranevat, kun yhteisöt pystyvät hankkimaan uutta tai laajempaa ja monipuolisempaa 

harrastustoimintaa mahdollistavaa kalustoa.  

    

Hiekan vapaa-ajankeskuksen toteutettavuusselvitys/Pihtiputaan Hevosystäväseura ry  

JULKINEN TUKI: 12642 

KOKONAISBUDJETTI: 14046  

PAIKKAKUNTA: Pihtipudas  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on selvittää Pihtiputaan raviradan ja Hiekan vapaa-ajankeskuksen ja alu-

een hevostalouden kehittämis- ja investointitarpeet. Selvityksen kohteina ovat mm. alueen liikennejärjestelyt, turvalli-

suus- ja järjestysasiat, ympäristöön ja vesistöön liittyvät asiat sekä muut kuin hevosiin liittyvät harrastusmahdollisuudet 

kuten uimaranta, jalkapallo, hiihto ja lenkkeily.   

 

HorsePower/Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy  

JULKINEN TUKI: 31170  

KOKONAISBUDJETTI: 31170  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on luonteeltaan kv-hankkeen esiselvitys elinkeinojen kehittämishankkeena. Hankkeen koh-

deryhmänä ja hyödynsaajina ovat Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnan hevostalousyrittäjät, hevosenomistajat ja valmen-

tajat, oppilaitokset ja kehittämisyhtiöt. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen hevostalousyrittäjien kiinnostus kv-

toimintaan, mitä osaamista olisi mahdollista viedä ja millaisesta osaamisesta olisi hyötyä paikallisesti, mahdollistaa yrit-

täjänäkemysten avartaminen ja laajentaminen, etsiä kansainväliset ja kotimaiset kumppanit ja laatia yhteistyössä hei-

dän kanssaan kv-hanke.      

  

Lutunen II B, Luontoreitistöjen ja luontomatkailun tuotteistaminen pohjoisessa Keski-Suomessa/SSYP Kehitys Oy 

JULKINEN TUKI: 9699 

KOKONAISBUDJETTI: 12932  

PAIKKAKUNTA: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski 

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  
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HANKKEEN KUVAUS: Yritysryhmän kehittämishankkeen aikana suunnitellaan ja testataan luontomatkailutuotteita yh-

teistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja eri yhteistyötahojen, kuten matkanjärjestäjien, asiakkaiden ja harras-

teryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy uusia myyntikelpoisia tuotteita ja yritykset verkottuvat keskenään sekä 

myyntiorganisaatioiden kanssa.  

 

1.53 YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY 
 

Erityisryhmiäkuntouttava Sali/Fysiopiste  

JULKINEN TUKI: 3325 

KOKONAISBUDJETTI: 16628  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 1.3.2008 -31.12.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Investointeja eritysryhmiä kuntouttavalle salille.     

 

Terveys -ja liikuntapalvelujen laajentaminen/Fysiokipinä Ay   

JULKINEN TUKI: 29876 

KOKONAISBUDJETTI: 149381  

PAIKKAKUNTA: Laihia  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 24.6.2008 -31.12.2009  

HANKKEEN KUVAUS: investoinnit kuntosalitoimintaan.     

      

Yhteisöjen liikuntavälinehankinnat lasten- ja nuorten toimintaan/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 25000  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 17.10.2011–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke voi sisältää urheiluvälineiden investoinnin jonka käyttöikä on vähintään 5 vuotta. Hankkeen 

tavoitteena on Kyrönmaan alueen lasten ja nuorten aktivointi ja heidän parissaan töitä tekevien yhteisöjen toiminnan 

tehostaminen sekä lasten ja nuorten kunnon ja terveyden kohentaminen 

 

Yhteisöjen liikuntavälinehankinnat lasten- ja nuorten toimintaa/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI:48878  

KOKONAISBUDJETTI: 65171 

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 17.10.2011–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Kyrönmaan alueen lasten ja nuorten aktivointi ja heidän parissaan töitä 

tekevien yhteisöjen toiminnan tehostaminen sekä lasten ja nuorten kunnon ja terveyden kohentaminen. 
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Kyrönmaa Action/Vaasan Ammattikorkeakoulu  

JULKINEN TUKI: 97192, 

KOKONAISBUDJETTI: 107991  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 12.9.2012 -31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on järjestää harrastustoimintaa alueen nuorille, vahvistaa kansainvälisyyttä, 

tarjota työvälineitä ja työtapoja nuorten parissa toimiville.    

 

PUUHA -toimintaa kylille koordinointihanke/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 34435  

KOKONAISBUDJETTI: 52978  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia 

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.12.2012 -31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Puuha! Toimintaa kylille -hanke on yleishyödyllinen investointi-/koordinointihanke, hanke voi si-

sältää kohderyhmän aktivointiin ja toiminnan lisäämiseen kuuluvia investointeja, hankkeessa sallitaan ainoastaan akti-

vointiin ja harrastustarkoituksiin kuuluvaa rakentamista.    

 

Touhu- koordinointihanke/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 17568,85  

KOKONAISBUDJETTI: 27029  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 3.9.2013 -31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Touhu on yleishyödyllinen investointikoordinointihanke, Hanke voi sisältää kohderyhmän aktivoin-

tiin ja toiminnan lisäämiseen kuuluvia investointeja, hankkeessa sallitaan aktivointiin ja harrastustarkoituksiin kuuluvaa 

rakentamista.       

     

PUUHA -toimintaa kylille koordinointihanke/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 25000  

KOKONAISBUDJETTI: 25000  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 12.12.2012 -31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Puuha! Toimintaa kylille -hanke on yleishyödyllinen investointi-/koordinointihanke, hanke voi si-

sältää kohderyhmän aktivointiin ja toiminnan lisäämiseen kuuluvia investointeja, hankkeessa sallitaan ainoastaan akti-

vointiin ja harrastustarkoituksiin kuuluvaa rakentamista.    

 

Touhu- koordinointihanke/YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 16800  

KOKONAISBUDJETTI: 16800  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihanke  

HANKEAIKA: 3.9.2013 -31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Touhu on yleishyödyllinen investointikoordinointihanke, Hanke voi sisältää kohderyhmän aktivoin-

tiin ja toiminnan lisäämiseen kuuluvia investointeja, hankkeessa sallitaan aktivointiin ja harrastustarkoituksiin kuuluvaa 

rakentamista.       

     

Kuntokeskustoiminnan palvelujen monipuolistaminen/Fysiokipinä Ay   

JULKINEN TUKI: 1708  

KOKONAISBUDJETTI: 8540  

PAIKKAKUNTA: Laihia  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yritystuki  

HANKEAIKA: 25.2.2011–8.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Yritys investoi kuntokeskustoiminnan palveluiden monipuolistamiseen.   

 

Pukkilansaaren ulkolavan laajennus/Kyrön Voima ry  

JULKINEN TUKI: 16575 

KOKONAISBUDJETTI: 51824  

PAIKKAKUNTA: Isokyrö  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2013 - 31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pukkilansaaren tanssilava on Kyrön Voima ry.n yksinomaan talkootyöllä ylläpitämä kesätanssilava, 

jonka tuotto ohjataan suoraan eri jaostojen urheilutoimintaan. Saarella sijaitsevaa ulkolavaa aiotaan laajentaa siten, 

että sen käyttö saataisiin mahdollisimman monipuoliseksi ja ajanmukaiseksi, myös varaaston ja jätevesijärjestelmän 

osalta.       

    

URHEILUMAJAN KUNNOSTUSHANKE/VÄHÄNKYRÖN VIESTI RY  

JULKINEN TUKI: 36133  

KOKONAISBUDJETTI: 55590  

PAIKKAKUNTA: Vähäkyrö  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.5.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää urheilumajaa niin, että se voi palvella alueen asuk-

kaita monipuolisesti yhteisöllisyyden ylläpitämisessä sekä terveiden elämäntapojen edistämisessä tarjoamalla siistit ja 

toimivat toiminta- ja kokoontumistilat  Urheilumajaa käyttävät seuranjaostot omaan toimintaansa. Kilpailujen jälkeen 

peseytymistilat ovat käytössä. Kilpailuihin osallistujat voiolla hyvinkin laajalta alueelta. Urheilumaja palvelee paikkakun-

nan ja sen ulkopuolisia yhdistyksiä, yrityksiä ja muita yhteisöjä. Myös yksityiset voivat hyödyntää tiloja mm. perhejuhlien 

järjestämiseen.  

 

1.54 YKKÖSAKSELI RY 
 

Halikon Aseman hiekkakenttä tekonurmeksi/Fc Halikko ry  

JULKINEN TUKI: 29003  

KOKONAISBUDJETTI: 58007  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.4.2011–31.10.2011  
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HANKKEEN KUVAUS: FC Halikko on päättänyt lähteä muuttamaan Halikon aseman lähes käyttämätöntä hiekkakenttää 

tekonurmeksi parantaakseen alueen liikuntaolosuhteita. Hankkeesta hyötyvät seuran harrastajien lisäksi mm. myös 

kentän läheisyydessä olevat koulu ja päiväkoti sekä aseman alueen asukkaat. Hanke mahdollistaa ei seuratoiminnassa 

olevien mahdollisuuden harrastaa liikuntaa 

 

Hippo-areenan kenttävalaistuksen ja katsomon toteuttaminen/Fc Halikko ry  

JULKINEN TUKI: 33698  

KOKONAISBUDJETTI: 67396  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 13.9.2013–20.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Halikossa sijaitsevan tekonurmikentän valaistuksen ja katsomon rakentaminen.  

 

Kansalaistaidon eli suunnistuksen oppiminen/Hiidenkiertäjät ry  

JULKINEN TUKI: 7733  

KOKONAISBUDJETTI: 11047  

PAIKKAKUNTA: Lohja  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–30.8.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hiidenkiertäjät ry rakentaa alueelle kattavan kiintorastiverkoston. Kiintorastiverkosto tehdään 

kuuteen eri maastoon. Reitit suunnitellaan niin, että helpoimmat ovat lasten ja aloittelijoiden käytössä ja vaativammat 

jo kokeneiden suunnistajien. Kiintorastikarttoja tullaan jakamaan useassa eri pisteessä veloituksetta.  

    

Karkkilan Frisbeegolfradan kunnostus/Karkkilan Frisbeegolf kerho ry  

JULKINEN TUKI: 13350  

KOKONAISBUDJETTI: 26700  

PAIKKAKUNTA: Karkkila  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 29.8.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Radasta tehdään turvallisempi, monipuolisempi ja kestävämpi, joka toimii kannustimena ensisijai-

sesti nuorille alkamaan harrastamaan liikuntaa ja ulkoilua. Tehdään uuden heittoalustat, kestopuukehikko tekonurmi-

päällysteisesti 20:e heittopaikalle, harjoitusalustoja tehdään seitsemän.  

 

Selin monitoimitalon wc- ja pesutilojen kunnostus/SELIN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 16548,5  

KOKONAISBUDJETTI: 33097   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 5.2.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Monitoimitalossa toimii viikoittain 10-12 ryhmää: lasten kerhoja, vanhusten torstaitupa, liikunta-

ryhmiä sekä yksittäisiä kokouksia ja tapahtumia. Tavoitteena on saada heille siisti ja helposti puhtaana pidettävät wc- ja 

pesutilat. Liikuntaryhmille hanke antaa mahdollisuuden peseytymiseen.  

     

Urheilutalon sisätilan saneeraus ja lämpökeskuksen uusiminen/Perttelin Peikot ry  

JULKINEN TUKI: 15558  

KOKONAISBUDJETTI: 31116  

PAIKKAKUNTA: Salo; Pertteli  
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.1.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa: 1) Liikuntasalin ja eteisen kunnostus. Hyödyn-

saajia ovat urheilutalon käyttäjät. Tavoite on nostaa käyttöastetta ja viihtyisyyttä. 2) Lämpökeskuksen uusiminen läm-

mitysverkostoineen. Hyödynsaajia ovat urheilutalon käyttäjät. Tavoite on alentaa lämmityskuluja ja pienentää rikkoon-

tumisriskiä.      

    

Eämää kylille koordinointihanke: Harrastuksia Haihmooseen/Haimoon kyläyhdistys  

JULKINEN TUKI: 2208  

KOKONAISBUDJETTI: 3680  

PAIKKAKUNTA: Vihti  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Ostetaan ja pystytetään monipuolinen kiipeilyteline Haimoon urheilukentälle  

 

Eämää kylille koordinointihanke: ikäihmisten leikkipuisto Lehmirantaan/Eläkeliitto ry  

JULKINEN TUKI: 11963  

KOKONAISBUDJETTI: 19938  

PAIKKAKUNTA: Salo, Perniö  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Lehmirannan lomakeskuksen paikoitus-/ja pelikentälle 

"ikäihmisten leikkipuisto", jonka välineet soveltuvat ikäihmisten hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen. 

       

Eämää kylille koordinointihanke: turvallinen ja viihtyisä leikkikenttä/MLL Karjalohjan paikallisyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 2417  

KOKONAISBUDJETTI: 4028  

PAIKKAKUNTA: Lohja; Karjalohja  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan leikkikentälle "linnunpesäkeinu", joka tehdään pintaperustuksella. Vanhoihin keinuteli-

neisiin hankitaan molempiin vain yksi keinu, toinen turvaistuin, toinen tavallinen lautaistuin. Kiipeilytelineisiin hankitaan 

uusi ylösnousu, kaareva kiipeilytaso.    

 

Leikkipaikan ja piharakennuksen kunnostus/Selin kyläyhdistys ry  

JULKINEN TUKI: 16449,64  

KOKONAISBUDJETTI: 30067,74  

PAIKKAKUNTA: Vihti  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2013–30.11.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Selin monitoimitalon leikkipaikan ja piharakennuksen kunnostaminen.  

 

Liikettä ja elämää – Kokkilan uimalan rakennusten rakentaminen/Salon kaupunki  

JULKINEN TUKI: 113000  

KOKONAISBUDJETTI: 150000  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla kunnostetaan Angelniemen kylässä sijaitsevan Kokkilan uimalan rakennukset.

        

Liikettä ja elämää 2: Kokkilan uimalan ranta-alueen kunnostus/Salon kaupunki  

JULKINEN TUKI: 65497 

KOKONAISBUDJETTI: 130995  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.6.2011–1.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Kokkilan uimalaon salolaisille ja erityisesti Angelniemen kylälle tärkeä vapaa-ajanviettopaikka. 

Hankkeen toimenpiteinä tullaan toteuttamaan lasten leikkipaikka, grillikatos, rantalentopallo- sekä rantajalkapallo-

kenttä. Lisäksi toteutetaan esteettömän kulun periaatteella yhteys parkkipaikaltasaunatiloihin ja saunatiloista veteen. 

Kokkilan uusi saunarakennus on toteutettu esteettömyys -periaatteella. Salon alueella ei ole yhtään luonnon uimapaik-

kaa, jossa olisi pyörätuolilla liikkuvilla mahdollisuusesteettömään uintiin.  

   

Uimalaiturin hankinta ja siirrettävän WC- ja sosiaalitilan rakentaminen/KISKON KISKOJAT R.Y.  

JULKINEN TUKI: 8292  

KOKONAISBUDJETTI: 13820   

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 13.6.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan turvallinen ja kestävä uimalaituri Kiskon kirkonkylän rantaan. Hankkeeseen kuuluu myös 

siirrettävän WC- ja sosiaalitilan rakentaminen.     

      

Kotaladon-Lehmirannan liikuntareitti/Eläkeliitto ry  

JULKINEN TUKI: 56600  

KOKONAISBUDJETTI: 113200  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 9.6.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tarjota Lehmirannan lomakeskuksessa vieraileville eläkeläisille parem-

mat ja monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet rakennettavalla sauvakävely- ja hiihtoreitillä. 

  

Pikkupässin pyöräilyreitti/Lopen kunta  

JULKINEN TUKI: 4444  

KOKONAISBUDJETTI: 4444  

PAIKKAKUNTA: Alueiden välinen, Karkkila  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKKEEN KUVAUS: Lopen kunnan hallinnoima esiselvityshanke Pikkupässin pyöräreitin avaamisesta. Reitti kunnostet-

taisiin Karkkilasta Lopen kautta Hyvinkäälle kulkeneelle ratapohjalle ja sitä käytettäisiin matkailureittinä sekä myös esi-

merkiksi työmatkaliikenteessä.     

      

Elektroniset siirrettävät taululaitteet/Salon Seudun Ampujat ry  

JULKINEN TUKI: 19822  

KOKONAISBUDJETTI: 39644  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  
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HANKEAIKA: 1.7.2011–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tuki elektronisten siirrettävien taululaitteiden hankintaan.   

 

Eämää kylille koordinointihanke: Lehmijärveläiset yhdessä liikkeelle/Lehmijärven koulun vanhempainyhdistys ry 

JULKINEN TUKI: 972  

KOKONAISBUDJETTI: 1620  

PAIKKAKUNTA: Lohja  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Lehmijärven koulun pihalle hankitaan ja asennetaan lentopalloverkkotolpat ja rekki/leukapuomi-

teline.       

   

Eämää kylille koordinointihanke: Moottorikelkka latujen tekoa varten/Haimoon Kisa ry  

JULKINEN TUKI: 2694  

KOKONAISBUDJETTI: 4490  

PAIKKAKUNTA: Vihti  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Moottorikelkan hankinta Haimoon kylän latujen tekoa varten.  

       

Eämää kylille koordinointihanke: Seiväshyppypatjan hankinta Käpylän urheilukentälle/Karkkilat Pojat ry 

JULKINEN TUKI: 9674  

KOKONAISBUDJETTI: 16122  

PAIKKAKUNTA: Karkkila  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Seiväshyppypatjojen, hyppytelineiden, rimojen, seipäiden ja suojakatoksen hankinta Käpylän ur-

heilukentälle.       

   

Eämää kylille koordinointihanke: Yleisurheilumahdollisuus Olkkalaan/Olkkalan Kiri ry  

JULKINEN TUKI: 1965,6  

KOKONAISBUDJETTI: 3276  

PAIKKAKUNTA: Vihti  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan yleisurheiluvälineitä sekä säilytyskontti niitä varten   

 

Liikkuvan maalin elektroniset ratalaitteet/Salon Seudun Ampujat ry  

JULKINEN TUKI: 7452,48  

KOKONAISBUDJETTI: 14904,96  

PAIKKAKUNTA: Salo  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 17.1.2013–1.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke tulee palvelemaan SaSA:n omia jäseniä koko laajuudessaan sekä ampumaseurojen yhteis-

työtä mm. järjestettävien harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä. Tavoitteena on parantaa ja kehittää urheiluammuntaa 

nuorista vanhoihin. Elektroniset ratalaitteet helpottavat mm. nuorten koulutusta SaSA:n ampumakoulussa. 
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Suunnistusmateriaalin hankkiminen/Hiidenkiertäjät ry  

JULKINEN TUKI: 7358  

KOKONAISBUDJETTI: 12264  

PAIKKAKUNTA: Lohja  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–1.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hiidenkiertäjät on aktiivinen tapahtumajärjestäjä. Suunnistuksessa tarvitaan runsaasti erilaista 

materiaalia, jotta tapahtumat voidaan järjestää korkealuokkaisesti ammattitaidolla. Hankkeella pyritään uusimaanka-

lustoa ja parantamaan mm. ajanottojärjestelmien toimivuutta. Hanke ei kohdennu pelkästään yhdelle seuralle, koska 

suunnistusseurat tekevät laajasti yhteistyötä kaluston lainaamisessa.  

 

Uusi kirkkovene/Angelniemen Airo ry  

JULKINEN TUKI: 7314  

KOKONAISBUDJETTI: 12190  

PAIKKAKUNTA: Salo; Halikko  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.11.2011–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan uusi kirkkovene, jolla saadaan lajin piiriin yhä suurempi määrä salonseutulaisista iästä 

ja sukupuolesta riippumatta, yksittäisten soutajien lisäksi hyötyjinä seutukunta monipuolisten liikuntamahdollisuuksien 

lisääntymisellä, imagon paranemisella ja kansanterveydellisten positiivisten vaikutusten lisääntymisellä. 

      

Eämää kylille koordinointihanke: Turvallisuutta ja viihtyvyyttä talviuintiin/Salon Seudun Avantouimarit ry 

JULKINEN TUKI: 3009  

KOKONAISBUDJETTI: 5016  

PAIKKAKUNTA: Salo; Halikko  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koordinointihankkeen alahanke  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus parantaa Salon Kokkilan uimarannan yhteydessä toimivan avantouintipai-

kan turvallisuutta, viihtyvyyttä, käyttömukavuutta ja kehittää avantouintiharrastusta seudulla. 

      

1.55 YLÄ-SAVON VETURI RY 
 

Frisbeegolfrata/VIEREMÄN KYLÄNRAITTI RY  

JULKINEN TUKI: 5001  

KOKONAISBUDJETTI: 9276  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.6.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään Vieremän kunnan pururadan maastoon frisbeegolfrata.  

 

Hanhilammen ampumakeskuksen peruskorjaus/IISALMEN KAUPUNKI KEHITTÄMISYKSIKKÖ  

JULKINEN TUKI: 104554  

KOKONAISBUDJETTI: 149363   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.1.2010–31.12.2011  
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HANKKEEN KUVAUS: Hanhilammen ampumarata peruskorjataan seutukunnalliseksi harrastus-, kilpailu- ja tapahtuma-

paikaksi, ympäristölainsäädännön mukaiseksi, nykyaikaiseksi ampumakeskukseksi, joka täyttää melun, ympäristönsuo-

jauksen ja turvallisuuden vaatimukset. Ampumakeskusta käyttävät riistanhoitoyhdistykset, ampumaurheilujärjestöt, re-

serviläisjärjestöt, puolustusvoimat, poliisi ja lajia harrastavat yksittäiset henkilöt.  

 

Leppäselkä-KeAms/KEITELEEN AMPUMASEURA RY  

JULKINEN TUKI: 22985  

KOKONAISBUDJETTI: 42565  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Leppäselän ampumarata palvelemaan ammunnan harrastajia 

laaja-alaisesti. Toteutuksesta hyötyvät seutukunnan metsästäjät, suurriistavirka-apua antavat henkilöt, kilpa-ampujat, 

reserviläiset, poliisi sekä ilma-aseammunnasta ruutiaseammuntaan siirtyvät junioriampujat. Hankkeen tuloksena har-

rastajamäärät kasvavat, ampumaharrastus keskittyy turvalliseen ympäristöön sekä toiminnan ympäristöön kohdistuva 

kuormitus vähenee. 

 

Maaningan sisäampumaradan kehitys- ja parannushanke/MAANINGAN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA 

JULKINEN TUKI: 15021  

KOKONAISBUDJETTI: 31295  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  1.6.2010–31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on uudistaa tilat tämän hetken vaatimusten mukaisiksi ja monipuolistaa 

tilojenkäyttöä. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. sisäänkäynnin (portaikon) uusiminen ja kattaminen, inva-parkkipaikan 

sekä luiskan rakentaminen liikuntarajoitteisille, hätäpoistumistien tekeminen, ilmastoinninuusiminen, lattiapinnoitteen 

uusiminen ja paikkaus turvallisuusnäkökohdat huomioiden sekä lisäratalaitteiden hankinta. Hankkeella on erityisesti 

maaninkalaisille, mutta myös muille alueella asuville ampumaharrastajille iso merkitys. 

 

Ravirata-alueen peruskorjaus/VARPAISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄT RY  

JULKINEN TUKI: 8630,4  

KOKONAISBUDJETTI: 17979  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2008–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada ravirata-alue vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kohderyhmänä 

ovat ravi- ja ratsastusurheilun harrastajat. Hyödynsaajina myös erilaiset muut järjestöt, kuten eläinyhdistykset (esim. 

koiraharrastajat), urheiluseurat, massatapahtumien järjestäjät jne.  

 

Santurin frisbeegolfrata/NERKOON SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 5571 

KOKONAISBUDJETTI: 11607  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2012–30.9.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Nerkoon Seudun Kyläyhdistys ry yhteistyössä alan yrityksen ja harrastaja-asiantuntijoiden kanssa 

suunnittelee Santurin ulkoilualueelle frisbeegolfradan, hankkii tarvittavat metallikorit, väyläkartat, heittoalustat, opas-

kyltin sekä roska-astiat ja rakentaa radan. 
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Käärmelahti ulkoilee 3, uimaranta kuntoon/KÄÄRMELAHDEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 9266  

KOKONAISBUDJETTI: 19306  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tuoda kyläyhteisön laajassa käytössä olevalle uimarannalle lisää käyttö-

mukavuutta ja viihtyisyyttä. Kohteen edunsaajina ovat Käärmelahden kylän asukkaat ja yhdistykset ym. Ennen kaikkea 

lapset, koska kylällä ei ole muualla käyttökelpoista uimarantaa ja vapaa-ajan kokoontumispaikkaa. Hankkeessa raken-

netaan uimalaituri, parannetaan uimarannan maa-ainesta sekä rakennetaan puuvarasto olemassa olevan pukukopin 

yhteyteen. 

 

Lappetelän lähiliikunta-alue/PÖRSÄNMÄEN NUORISOSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 32152  

KOKONAISBUDJETTI: 66983  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:  16.10.2009–15.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Lappetelän koulun läheisyyteen rakennetaan rinnehiihtomaa, monitoimi- ja beachvolley -kentät 

sekä perusparannetaan hiihto/kuntopolkua.  Poikolanmäkeen tulevassa rinnehiihtomaassa on alueet pulkkamäelle, lu-

milautailuun sekä K-10 hyppyrimäki.  

 

Rytkynjärven yleisen uimarannan ja veneiden vesillelaskupaikan rakentaminen/RYTKYN SEUTU RY  

JULKINEN TUKI: 11832  

KOKONAISBUDJETTI: 24650  

PAIKKAKUNTA: YKSI KUNTA  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2008–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään Kiuruveden Rytkynjärveen yleinen uimaranta laitureineen, uimakoppeineen 

ja kuivakäymälöineen, venepaikkoja sekä veneiden vesillelaskupaikka. Tontille rakennetaan tie ja autojenpaikoitusalue. 

Hankkeen valmistuminen mahdollistaa alueella asuvien, lomailevien sekä virkistyskalastavien täysipainoisen järvenkäy-

tön. Lisäksi palo- ja pelastusviranomaiset sekä poliisi voivat tarvitessaan käyttää veneiden vesillelaskupaikkaa. Rytkyn-

järvellä ei ole aikaisempaa yleistä vesille laskupaikkaa. 

 

Urkinmäet ulkoilualue/PIELAVEDEN MÄENLASKUN KANNATUSYHDIS  

JULKINEN TUKI: 17501  

KOKONAISBUDJETTI: 36460  

PAIKKAKUNTA: YKSI KUNTA  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 23.11.2009–31.3.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on nostaa rinteiden käyttöastetta ja – laatua lähinnä laskettelun, lumilautailun ja mä-

kihypyn osalta. Hankkeen toimenpiteet: Hiihtohissin käyttökuntoon saattaminen (kapulahiihtohissin rakentaminen), 

hyppyrimäen huoltoportaiden rakentaminen, jätevesijärjestelmän täydentäminen (saostuskaivoista umpisäiliöön), va-

rastorakennuksen sähköistys ja rinteen lisävalaistus. 
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Uusi Sinikiven uimapaikka/KINNULANLAHDEN TARMO RY  

JULKINEN TUKI: 5693  

KOKONAISBUDJETTI: 11861  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2009–31.12.2010  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Maaningan Kinnulanlahden kyläläisille uusi turvallinen uimapaikka. Toi-

menpiteet: Tehdään rantaan tieuraa noin 100 metriä, rakennetaan venevalkama ja laituri, raivataan ja siivotaan ranta 

sekä uimapaikka-alue, kunnostetaan rakenteita (mm. uimakopit ja pöytä-penkkiyhdistelmät) sekä tarkastetaan pohja 

sukeltamalla. Hankkeen tuloksena kyläläisillä on käytössään turvallinen uimapaikka ja veneen omistajilla paikka, jossa 

säilyttää venettään. Virkistyskäyttö lisää kyläläisten hyvinvointia. 

 

Haminamäen Ensilumenlatu/LAPINLAHDEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 61200  

KOKONAISBUDJETTI: 136000   

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2008–31.12.2009  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään ensilumen lumetusjärjestelmä, joka varmistaa hiihto-olosuhteet aikaisin syk-

syllä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntoilijat, hiihdon harrastajat sekä kilpahiihtäjät. Hankkeen hyödynsaajana on La-

pinlahden ja Ylä-Savon liikunnan ja hiihdon harrastajat sekä tapahtumia järjestävät urheiluseurat ja yhdistykset.  

 

Kuntouran valaistus/KIURUVEDEN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 6300  

KOKONAISBUDJETTI: 15000  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.6.2010–30.9.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Kiuruvedellä sijaitsevalta Koskenjoen kylältä on noin kilometrin mittainen liittymäreitti Kiuruveden 

kaupungin ulkoilureittiin. Reitti on kokonaisuudessaan kuntoilijoiden ahkerassa käytössä sekä kesä- että talviaikaan. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä ulkoilureitin käyttöä entisestään (käyttö mahdollista myös pimeällä) sekä parantaa tur-

vallisuutta. Hankkeessa rakennetaan valaistus (valopylväiden hankinta, kuljetus ja pystytys, valolamppujen kiinnitys pyl-

väisiin, sähkökaapelin levitys sekä sähkökaapelin asennusapu sähkömiehelle) em. kilometrin mittaiselle osuudelle.  

 

Eukonkanto-Areena/SONKAJÄRVEN EUKONKANTO OY  

JULKINEN TUKI: 48059  

KOKONAISBUDJETTI: 100122  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa kiinteä kisa-areena Eukonkannon MM-kisatapahtumalle. Kiin-

teä kisa- areena mahdollistaa Eukonkannon kisa- ja näytöstapahtumien järjestämisen myös muulloin kuin tapahtuma-

aikana.  
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1.56 LEADER ÅLAND RF 
 

Rullskidbanan/Ålands skidtunnelförening  

JULKINEN TUKI: 20240  

KOKONAISBUDJETTI: 50820   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 01.01.2011–26.06.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Syfte: Då Finlands skidskytteförbund hade sitt träningsläger på vår anläggning i juni 2011 framkom 

att vi har en mycket fin anläggning för löp- och skidskytte. Det framkom även att försäsongsträningen består mycket av 

rullskidskytte, så skulle vi få asfalt på området vid skyttestationen samt asfaltera gamla vägen ner till allmänna vägen så 

skulle vi ha en mycket komplett anläggning. Finlands skidskyttelandslag har planerat in 2012-2013 års vårläger till Åland 

och med en bra rullskidanläggning kommer Ålands skid- och skidskyttecentrum bli attraktivt för även utomstående löp-

, rull- och skidskytteverksamhet. I oktober 2011 ansökte vi bidrag från PAF och Leader Åland. Även Jomala kommun 

ställde upp med bidrag. Projektet startade 01.11.2011. Genomförande: Vi började med talkoarbetet att fälla träd och 

röja marken, ca 25-30 personer deltog under de fyra olika talkotillfällena. I maj 2012 började Schakt AB sitt grundarbete 

med att gräva, fylla upp och slutligen asfaltera. Vi är väldigt nöjda med resultatet.  

  

Snö 2010/Germundö Alpin   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 28.10.2010–26.10.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Ålands enda slalombacke drivs av föreningen Germundö Alpin. Backen, liften och belysningen be-

hövde rustas upp, men det fanns inga pengar. Under tre säsonger var backen stängd, och verksamheten var på väg att 

läggas ned – då startade projektet Snö 2010. En ny grön nerfart röjdes, ett nytt snösystem införskaffades, belysningen 

utvidgades och liften reparerades. - Det känns hoppfullt! säger Mats Häggblom, ordförande i Germundö Alpin r.f. Det 

är många som är nöjda med anläggningen, och nu är möjligheterna för framtiden mycket bättre. Den nya nedfarten 

Ekoslingan och det nya snösystemet har betytt mycket för anläggningen. Ekoslingan har gjort att även nybörjare har 

roligt i backen. Och med nya snösystemet tillverkas snö redan vid fyra minusgrader, jämfört med tidigare när det krävdes 

sju minusgrader. Snö 2010 har givit nytt liv till föreningen..    

        

Österbyggeringen/Kökar Kommun  

JULKINEN TUKI: 3500  

KOKONAISBUDJETTI: 7280   

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 01.03.2011-31.12.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Bakgrund: Det ökade antalet cykelturister ställer nya krav på utbud och kvalité av cykelvägar på 

Kökar. Därför beslöt Kökar kommun tillsammans med Kökar företagarförening att ansöka om LEADER-stöd för att rusta 

upp en gammal häst- och traktorväg till att bli en cykelväg av hög kvalité för att öka tillgängligheten för cyklister och 

flanörer. Satsningen skulle stärka Kökars attraktionskraft som en del av "Skärgårdens Ringväg" och bidra till en gynnsam 

turismutveckling. Intill cykelvägen ligger dessutom en äppelodling med tillhörande gårdsbutik (Peders Aplagård) som 

årligen besöks av ett stort antal turister, vilket nu skulle bli tillgänglig via den gamla traktorvägen. Resultat: Sedan vägen 

blev klar har den flitigt använts av Kökarborna och turister och vägen har fått mycket positiva kommentarer. Söderby 

som är en del av Österbygge har alltid känts som en annan by p.g.a. att det legat lite isolerat. Vägen har nu stärkt 

bygemenskapen och aldrig förr har så många människor svängt av till Söderby. I Österbygge bor ca 25 personer vara 5 i 

Söderby och alla har visat sig positiva till den ökade tillgängligheten    
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VIP (Vårdö Idrottsplan) - Ett projekt från start till mål/Vårdö Idrottskamrater r.f.  

JULKINEN TUKI: 84857  

KOKONAISBUDJETTI: 180970   

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 30.4.2012–30.04.12   

HANKKEEN KUVAUS: Pengarna VIK ansökte från Leader Åland r.f. skulle gå till att förbättra den tidigare anläggningen till 

de rätta måtten för gräsplanen samt att iordningsställa löp-, hopp- och kastbanor samt iordningställa en kälk- och pulk-

backe intill idrottsplanen. Grusytor skulle ordnas för att samtidigt få bredda verksamheten för bland annat volleyboll 

och badminton, vilket med relativt enkla medel skulle göra VIP-anläggningen mer attraktiv för olika idrottsgrupper, för 

Vårdö-bor och övriga. Asfaltbeläggningen på löp-, hopp- och kastbanorna skulle vara nästa steg för att kunna använda 

dessa och minimera underhåll och slippa bekämpa ogräs. Löp- och ansatsbanorna skulle sedan anläggas med ett väder-

beständigt material. I nästa etapp skulle man bygga ett servicerum för omklädning, redskap och material. Sista etappen 

blev sedan kompletteringar av redskap, iordningställande och underhåll.   
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2 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET ELY-HANKKEET 
 

2.1 ETELÄ-POHJANMAAN ELY- KESKUS 
 

Elämysliikuntareitti Kitinoja/KITINOJAN KYLÄSEURA RY  

JULKINEN TUKI: 6 000,00 

KOKONAISBUDJETTI: 12 000,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: reitistöt 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

HANKEAIKA: 11.6.2010–31.1.2013 

HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan moottorikelkka sekä reitistön tekoon tarpeelliset tarvikkeet. Elämysliikuntareitti antaa 

kyläläisille mahdollisuuden hiihtää talvisin ja patikoida kesäisin Kitinojan metsissä sekä Kyrönjoen rantamaisemissa. Rei-

tin varrella sijaitsee metsästysseuran maja ja kota. Reitin raivaus, ojien ylitykset sekä viitoitukset tehdään kökkätyönä 

kyläseuran toimesta. 

 

Korpisaaren esteetön lähiliikuntareitti/ILMAJOEN LUOMAN KYLÄSEURA RY   

JULKINEN TUKI: 8 525,00  

KOKONAISBUDJETTI: 28 416,00  

PAIKKAKUNTA: ILMAJOKI 

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.2.2012–30.4.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Ilmajoen Luomankylän Korpisaaren esteetön lähiliikuntareitti- hankkeessa parannetaan alueella 

olevia liikuntapolkuja sekä osin rakennetaan uutta reittiä. Noin 1,5 km:n mittainen reitti sijaitsee E-P:n Opistonmailla ja 

se tehdään esteettömäksi, jolloin liikuntaesteiset, lapsiperheet ym. voivat nauttia historiallisesta ja monipuolisesta luon-

nosta. Lisäksi reitille rakennetaan esteetön laavu ja kunnostetaan vanha savusauna ja siirretään vanha vilja-aitta elä-

myskohteeksi.  

 

Härmän ravirata-alueen kunnostus ja perusparannus/HÄRMÄN RAVIRATA OY   

JULKINEN TUKI: 11 460,00  

KOKONAISBUDJETTI: 38 200,00  

PAIKKAKUNTA: KAUHAVA 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 10.4.2012–31.8.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kunnostus- ja perusparannustyöt Härmän ravirata alueella. Tavoitteena on parantaa alueen tur-

vallisuutta, viihtyvyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta sekä taata jatkuvuutta alueen käyttöön monipuolisena harrastus-, 

urheilu- ja kilpailupaikkana. Hanke hyödyttää alueen käyttäjiä, kuten esim. ravi- ja ratsastusharrastajia sekä Tractor Pul-

ling -harrastajia. 

 

Jäähallin käytön monipuolistaminen/JÄRVISEUDUN JÄÄHALLI OY  

JULKINEN TUKI: 30 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 100 000,00  

PAIKKAKUNTA:ALAJÄRVI  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 12.4.2013–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Järviseudun Jäähallin käyttöä monipuolistetaan ja käyttöaikaa vuoden mittaan pidennetään beto-

noimalla hallin pohja. Lisäksi niin talvi- kuin kesäaikaistenkin tilaisuuksien järjestämisedellytyksiä edistetään paranta-

malla hallin äänentoistoa. Parannuksesta hyötyvät jääurheilun harrastajien lisäksi alueen yhteisöt ja yritykset, koska 

toimenpiteiden jälkeen jäähalli tarjoaa näille mahdollisuuden järjestää suuriakin tapahtumia katon alla. Hyvien tapah-

tuminen ja kaupungin vetovoimaisuuden paranemisen kautta hyödynsaajina ovat kaikki alueen asukkaat. Hyötyjiä ovat 

myös muiden urheilulajien harrastajat, jotka voivat käyttää hallia harjoituksiin ja kisoihin jääkauden ulkopuolella. 

 

Monitoimihallin kalustohankinta/SEINÄJOEN MONITOIMIHALLI OY  

JULKINEN TUKI: 50 400,00  

KOKONAISBUDJETTI: 168 000,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 15.4.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on hankkia tarvittava kalusto ja rakentaa toimisto ja pukuhuonetiloja Sei-

näjoen monitoimihalliin. Halli palvelee käyttäjiään huomattavasti paremmin kun saadaan ajanmukainen kalusto ja toi-

mitilat hallille. Eri urheilulajien harrastustiloja tulee halliin lukuisia ja ne tarvitsevat tarkoituksenmukaisenkaluston jotta 

voidaan opettaa oikeat tekniikat ja harjoitella turvallisesti ja tehokkaasti. 

 

Urheilu- ja monitoimihalli/SEINÄJOEN MONITOIMIHALLI OY   

JULKINEN TUKI: 325 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 650 000,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 21.2.2012–30.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Seura yhtymä Seinäjoen amerikkalaisen jalkapallon seura, Seinäjoen seudun urheilijat ja Seinäjoen 

sisu rakentaa monitoimihallin Seinäjoelle. Seurojen yhteinen jäsenmäärä on yli 1500 henkilöä. Halli sisältäisi harjoitus-

paikat seuraaville lajeille, jalkapallo, jenkkifutis, pesäpallo, futsal, salibandy, sulkapallo, tennis, pöytätennis, lentopallo, 

koripallo, voimistelu, cheerleading, yleisurheilu, golf, hallia voisi käyttää myös muissa erilaisissa tapahtumissa. Halli si-

joittuisi Kyrkösjärven läheisyyteen ja palvelisi näin ollen kasvavan asuinalueen tarpeita sekä laajaa koulu ja päiväkoti 

verkostoa alueella. Halli lisäisi myös mahdollisenasuntomessualueen arvoa ja tarjoaisi messuille erilaisia tilankäyttö 

mahdollisuuksia. Seurat käyttävät tällä hetkellä halleja Seinäjoen lisäksi niin Lapualla, Vaasassa kuin Kuortaneellakin, 

tämä halli toisi helpotusta kaikkien seurojen ja harrastajien harjoitusvuoro pulaan, joka vain kasvaa lähivuosina. 

 

Hevosreitit investointihanke/ETELÄ-POHJANMAAN HEVOSJALOSTUSLIITTO   

JULKINEN TUKI: 73 920,00  

KOKONAISBUDJETTI: 246 400,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: reitistöt 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.4.2011–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hevosreitit investointihankkeen tavoitteena on rakentaa kaikille avoin ravi-ja ratsastusreitti, joka 

kulkee Seinäjoen ravikeskuksen pohjoispuolella Pajuluoman-Seinäjoen oikaisu-uoman tulvapenkereen viereistätietä 

Heikkilänkylän sillalle, josta reitti kulkee Paukanevalle. Lisäksi rakennetaan hevosten pesutilat, jotka on tarkoitettu rat-

sastajille reitille lähtiessä sekä reitiltä palatessa ja palvelevat myös ravi- ja ratsastuskilpailuja. Hevosten pesutilat raken-

netaan kuudelle hevoselle. 
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Huoltorakennukset/JALASJÄRVEN JALAS RY   

JULKINEN TUKI: 118 066,00  

KOKONAISBUDJETTI: 393 553,34  

PAIKKAKUNTA: JALASJÄRVI  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset, paikalliset urheiluseurat. Laskettelurinteen käyttäjät, 

kuntoilijat. Tavoite on rakentaa Kiuaskalliolle alueen käyttäjien tarpeita vastaava huoltorakennus. Rakennuskokonaisuus 

sisältää kokoustilat/kahvio, sosiaalitilat. Toteutuessaan hanke nostaa kunnan ja Kiuaskallionalueen arvostusta ja ima-

goa. Ajanmukaiset tilat lisäävät suositun ulkoilualueen viihtyisyyttä ja vastaavat laajan käyttäjäjoukon tarpeita. Tiloja 

voidaan käyttää ympäri vuoden eri urheilulajien kilpailujenkisakeskuksena ja kuntoilijoiden keskuspaikkana. Toisena 

hankkeena on pesäpallokentän keskusrakennus johon sijoittuu kuuluttamo, kioski ja sosiaalitilat. Tilat palvelevat laajaa 

harrastajajoukkoa lapsista aikuisiin. 

 

Lakeaharjun talvilajien harjoittelu- ja kilpailukeskus/SPORT CENTER LAKIS R.Y  

JULKINEN TUKI: 180 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 600 000,00  

PAIKKAKUNTA: VIMPELI  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 26.7.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Vimpelin Lakeaharjulle suunnitellun hiihdon ja ampumahiihdon harjoittelu- ja kilpailukeskuksen 

kohderyhmänä ovat lajien harrastajat ja kuntoilijat lähialueelta sekä kansainvälisten lajiliittojen sääntöjenmukaisia suo-

rituspaikkoja harjoittelussaan käyttävät kilpaurheilijat ja aktiiviharrastajat koko Suomessa ja ulkomailla. Kesän yli säilöt-

tävä keinolumi mahdollistaa lumiharjoittelun jo lokakuusta alkaen. Hiihdon ja ampumahiihdon lisäksi suorituspaikkoja 

hyödyntävät muidenkin lajien harrastajat ja kuntoilijat. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kansainvälisen tason suo-

rituspaikat: Latureitit, valaistus, osittainen asfaltointi kesän rullasuksiharjoittelua varten sekä ampumahiihdon ampu-

marata. Hankkeen hyödyntäjinä on laajasti koko Järvi-Pohjanmaan alue tunnettavuuden, vetovoimaisuuden ja harras-

tusmahdollisuuksien kasvaessa, lähialueen, lähimaakuntien ja koko Suomen sekä myös ulkomaiset talvilajien sekä alu-

eenmatkailu- ja palvelualan yritykset, joiden asiakaspotentiaalia keskuksen käyttäjät lisäävät. 

 

Lakeuden palloiluhalli/ILKAN POJAT   

JULKINEN TUKI: 201 900,00  

KOKONAISBUDJETTI: 673 000,00  

PAIKKAKUNTA: ILMAJOKI  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 8.8.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Ilmajoen ja lähikuntien lapsille, nuorille, aikuisille, eläkeläisille ja lii-

kuntarajoitteisille soveltuvan palloiluhallin rakentaminen. Halli on ympärivuotiseen käyttöön soveltuva ja se lisää lii-

kunta- ja harrastusmahdollisuuksia, joita alueella on liian vähän suhteessa kysyntään. Tavoitteena on lisätä kaikkien 

edellä mainittujen kohderyhmien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Hallia voidaan käyttää tapahtumien ja tilaisuuk-

sien järjestämisessä. Se on käytössä myös alueen kouluille. 

 

Lapuan crossikerho ry:n hanke/LAPUAN CROSSIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 19 800,00  

KOKONAISBUDJETTI: 66 000,00  

PAIKKAKUNTA: LAPUA  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Parannetaan ja laajennetaan crossirataa tarvetta vastaavaksi. Rataa pidennetään 275 metriä ja 

eriytetään junioriharjoitteluun oma rataosa. Radan kunnossapitoa varten hankitaan traktori-/ mönkijävetoiset ratahöylä 

ja ratalana. junioritoiminnan laajentamiseksi ja kaikkien halukkaiden osallistumisen mahdollistamiseksi hankitaan ker-

holle junioreille harjoitusvarusteet ja - pyörä. Varastoksi hankitaan merikontti, joka sisustetaan varastoksi. Sosiaali- ja 

koulutustilaksi rakennetaan saunatupa, jonka vesihuoltoa varten rakennutetaan porakaivo. 

 

Luontotalo/LAKEUDEN ELÄMYSLIIKUNTA RY   

JULKINEN TUKI: 38 400,00  

KOKONAISBUDJETTI: 128 000,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: muut 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Jouppilanvuoren Elämysliikuntareitti on valittu kansainväliseen matkailumarkkinointiin sopivaksi 

reitiksi (Outdoors Finland). Puutteena on vielä kunnollinen reitille lähtö- ja on formaatiopaikka, joka on yksikansainväli-

sen matkailumarkkinoinnin vaatimuksista. Lisäksi voidaan todeta, että alueelta puuttuu matkailua ja elämysliikuntaa 

palveleva luontotalo. Luontotalo rakennetaan uudesta hirsimateriaalista Kyrkösjärven uimarannan tuntumaan. Luonto-

talo tulee toimimaan elämysliikuntareiteille informaatio- ja lähtöpaikkana. Kohderyhmänä ovat luonnossa liikkuvat Sei-

näjoen ja lähialueen liikuntaa harrastavat kansalaiset, sekä kotimaiset ja ulkomaisetmatkailijat. Näyttelytilassa voidaan 

elämysliikuntareitistöjen eläimet, kasvit ja geologia esitellä pysyvän näyttelyn avulla. Lisäksi talossa tulee sijaitsemaan 

Elämysliikunta ry:n toimisto. Näyttelytiloissa on mahdollista järjestää erilaisia koulutustapahtumia ja kokouksia. 

 

Moottoriurheilukeskus/LAPUAN URHEILUAUTOILIJAT RY   

JULKINEN TUKI: 75 581,00  

KOKONAISBUDJETTI: 251 938,00  

PAIKKAKUNTA: LAPUA 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 7.12.2011–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tarkoituksena on rakentaa kiinteä rallisprint- rata, uusi täysin päällystetty jokamiesluokan rata, 

karting alueen modernisointi, parantaa alueen kuivatusta ja koko rata-alueen toimintaolosuhteita. 

 

Motocross-radan kunnostus/ILMAJOEN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY  

JULKINEN TUKI: 5 100,00  

KOKONAISBUDJETTI: 17 000,00  

PAIKKAKUNTA: ILMAJOKI 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 22.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa motocross-rata Ilmajoen Huissin kylässä. Ajorata kunnoste-

taan sellaiseksi, että siinä voidaan harjoitella turvallisesti. Kunnostustoimenpiteinä on isojen kivien poisto rata-alueelta, 

sekä jonkin verran rataprofiilin uudelleen muotoilua. Toimenpide vaatii myös uutta soraa paikoin runsaastikin. Radan 

turvallisuuteen kiinnitetään kunnostuksen yhteydessä suurta huomiota, mm. rakentamalla pelastustie ja suljettava 

portti, ettei radalle pääse sivulliset. kun harjoitukset ja kilpailut ovat käynnissä. Rata tulee palvelemaan lähialueen har-

rastajia. Kunnostettu rata tulee antamaan alanharrastajille hyvät puitteet ja näin saadaan myös mahdollisesti lisää har-

rastajia. Muutamia nuoria on innokkaasti mukana jo nyt, mutta tulevaisuudessa uskotaan juuri nuorten harrastajien 

lisääntymiseen. 
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Murtoharjun Moottorirata/JALASJÄRVEN MOOTTORIKERHO RY   

JULKINEN TUKI: 30 165,00  

KOKONAISBUDJETTI: 100 550,00  

PAIKKAKUNTA: JALASJÄRVI  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 19.11.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Jalasjärven Keskikylään autourheilun harrastukseen ja kilpai-

lutoimintaan soveltuva suorituspaikka. Hanke käsittää jokamiesluokan/rallicross autojen radan, pituus on n. 1 000m ja 

rata totutetaan osittain kestopäällystettynä. Lisäksi rakennetaan varikko-alue, paikoitusalue ja kilpailukeskuksena toi-

miva rakennus (45m2). Hankkeen hyöty kohdistuu ensisijaisesti Jalasjärven ja ympäristökuntien moottoriurheilun har-

rastajiin ja sitä seuraavaan yleisöön. 

 

Ratsastuskentän rakentaminen/ETELÄ-POHJANMAAN URHEILURATSASTAJAT   

JULKINEN TUKI: 27 570,00  

KOKONAISBUDJETTI: 63 620,00  

PAIKKAKUNTA: SEINÄJOKI  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:17.11.2011–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa hevosharrastajien valmentautumis- ja kilpailumahdollisuuksia 

koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle rakentamalla 60x70 m, turvallinen, valaistu ja aidattu ratsastuskenttäkas-

telujärjestelmineen Seinäjoen Kiikun kylään. Kentän rakentaminen mahdollistaa laadukkaiden alue- ja kansallisen tason 

kilpailujen järjestämisen. Uusi kenttä tuo myös lisätilaa muidenkin tapahtumienjärjestämiseen. Pidemmällä tähtäimellä 

tavoitteena on valmentautumis- ja kilpailuolosuhteiden parantamisen myötä nostaa Pohjanmaalta enenevässä määrin 

ratsastajia kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 

 

Kalmokankaan Moottoriurheilukeskuksen kehittämishanke, vaihe 2/AUTOLIITTO HÄRMÄN OSASTO  

JULKINEN TUKI: 45 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 150 000,00  

PAIKKAKUNTA: KAUHAVA  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat 

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 6.3.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohteena on rakentaa alueelle uusi toimistorakennus ja saniteettitilat, porakaivo sekä 

varikon aita ja tehdä koko alueelle maisemointi töitä. Tavoitteena on luoda hyvät ja viihtyisät puitteet lajinharrastajille 

omalla paikkakunnalla.  Oman radan avulla pyritään nuorisoa ja kokonaisia perheitä innostamaan ja kannustamaan 

moottoriurheilun pariin. Pyrimme tarjoamaan kaikille paikkakuntalaisille viihtyvyyttä moottoriurheilun vauhdikkaassa 

maailmassa. Rata on ajoharjoitteluratana kaikkien kuntalaistenkäytössä ympäri vuoden. 

 

2.2 ETELÄ-SAVON ELY- KESKUS 
 

Enanlahti-Vaara Ulkoilu-Urahanke/HIUKKAJOEN SEUDUN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY  

JULKINEN TUKI: 33 534,00 

KOKONAISBUDJETTI: 47 905,40 

PAIKKAKUNTA: SAVONLINNA 

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 25.2.2011–31.12.2014  
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HANKKEEN KUVAUS: Enanlahti- Vaara Ulkoilu-Ura yhdistää Punkaharjun kaakkoisosan kylät toisiinsa ulkoilureitillä. Pie-

neltä osin ura kulkee myös Kesälahden kunnan puolella. Hankkeessa rakennetaan ulkoilu-ura tarvittavine maastotöi-

neen, siltoineen ja muine tarvittavine rakennelmineen kyläläisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden vapaasti käy-

tettäväksi. Hankkeessa tuotetaan tarvittavat reittikartat, vesialuekartatkalastukseen (myös aluetta rajoittavaan Kesä-

lahden osaan) sekä opastetaulut. Uran valmistuttua, se tarjoaa alueelle laajan luonnonläheisen virkistys- ja liikuntamah-

dollisuuden. Uran kokonaispituus on noin kuusikymmentä (60) kilometriä.  

 

2.3 HÄMEEN ELY- KESKUS 
 

HYVINVOINTIA JA LIIKETOIMINTAA RETKEILYREITISTÖISTÄ – ESISELVITYSHANKE/ PÄIJÄT -HÄMEEN KOULUTUSKON-

SERNI, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU 

JULKINEN TUKI 56 261,00  

KOKONAISBUDJETTI: 56 261,00  

PAIKKAKUNTA: LAHTI  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshankkeen tavoitteet ovat 1) selvittää laajemman, ylimaakunnallisen hankkeen toiminta-

alue, valita reitistöt lihasvoimalla tapahtuvien kesä- ja talviaktiviteettien osalta 2) selvittää kuntien ja yritystensitoutu-

minen 3) laatia hankesuunnitelma ja budjetti. Hanke toteutetaan Päivät-Hämeessä ja Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilu 

ry:n toiminta-alueella sekä soveltuvin osin Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Hämeessä. 

 

Outdoors Finland II – aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012–2014/MATKAILUN EDISTÄ-

MISKESKUS  

JULKINEN TUKI: 574 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 574 000,00  

PAIKKAKUNTA: HELSINKI  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.10.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Outdoors Finland II -hankkeen keskeisin tavoite on viedä meneillään olevan Outdoors Finland ak-

tiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009–2011 -hankkeen toimenpiteiden mukainen aktiviteet-

tienkehittämistyö tuotekehitysprosessissa askeleen eteenpäin siirtyen puhtaista alkuvaiheentuotekehitystätukevista 

toiminnoista aktiviteettien näkyvyyteen kansainvälisissä jakeluteissä sekä syvennettyyn teemakohtaiseen tuotekehityk-

seen. Hanke jatkaa saumattomasti v. 2012 syksyllä päättyvän ensimmäisenkansallisen Outdoors Finland 2009–2011 -

koordinointihankkeen työtä. Koordinaation jatkaminen ja tiivistäminen on Outdoors Finland II -hankkeessa tärkeässä 

osassa.  

 

2.4 KAAKKOIS- SUOMEN ELY- KESKUS 
 

Ampumaurheilun monitoimikeskus/KOUVOLAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 59 058,00  

KOKONAISBUDJETTI: 73 822,02  

PAIKKAKUNTA: KOUVOLA  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:4.3.2011–31.3.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa laaditaan esiselvitys kansallisen tason haulikkoammuntaan keskittyvän ampumaurhei-

lukeskuksen toteuttamiselle ja luodaan kehittämissuunnitelma kansainvälisen tasonmetsästysurheilukeskuksen toteut-

tamiselle. Esiselvitys käsittää masterplan- tasoisen suunnitelman.  

 

Kymenlaakson virkistyskohteiden kunnostamisen kunnostusprojekti/KYMENLAAKSON VIRKISTYSALUEYHDISTYS 

JULKINEN TUKI: 261 394,00  

KOKONAISBUDJETTI: 394 050,00   

PAIKKAKUNTA: KOUVOLA 

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.7.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja rakentaa Kymenlaakson asukkaille sekä matkailijoille laa-

dukas virkistyskohdeverkosto noudattaen kestävän kehityksen ja ympäristövaikutusten periaatteita. Tavoitteena pide-

tään myös liittymistä muun Suomen virkistysalueverkostoon tarjoten tämän kautta palveluita ja kohteita myös matkai-

lijoille. Merkittävin vaikutus on alueen asukkaiden sekä matkailijoiden omatoimivirkistystoiminnan paraneminen. Hank-

keen tuloksena virkistyskohteiden kävijämäärä kasvaa ja mahdollistaa elinkeinojenkehittämisen ja lisäämisen maaseu-

dulla. Koko Kymenlaakson alueella on hankkeeseen otettu 13kohdealuetta, joissa on 23 kohdetta. Kukin kohde kunnos-

tetaan alustavien suunnitelmien ja hankekokonaisuuteen kuuluvan suunnitteluhankkeen tarkkojen suunnitelmien pe-

rusteella.  

 

Salpapolku - vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti/LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 135 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 150 000,00  

PAIKKAKUNTA: LAPPEENRANTA  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Salpapolku Suomenlahdelta Luumäelle on pääosin valmis ja kaipaa vain vähän parannuksia ja kor-

jauksia. Lappeenrannan osalta Salpapolunlinjaukset ja maastoselvitykset on tehty. Polun osalle Luumäeltä Lappeenran-

taan laaditaan hankkeen työnä tarkat suunnitelmat ja kustannusarviot, sekä hankitaan maanomistajasuostumukset. 

Hanke toteuttaa opaskoulutusta, jonka tavoitteena on ns. opaspankki eritasoisia opastoimintoja varten. Yrittäjille anne-

taan perustietoa Salpalinjasta ja sen mahdollisuuksista tukea yritysten liiketoimintaa. Hanke tuottaa opetusmateriaalia 

ja järjestää yleisölle avoimen luentosarjan Salpalinjasta, sen rakentamisesta, merkityksestä ja käyttömahdollisuuksista. 

Hankkeen toimesta selvitetään myös, miten Salpapolun hoito ja ylläpito tullaan jatkossa järjestämään. Uudistetaan Sal-

paportaalin sisältö ja laajennetaan se kaikkien Salpalinjan parissa toimivien tahojen käyttöön aineiston tallennuksen ja 

tiedotuksen välineenä. 

 

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuuri/ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 212 310,00  

KOKONAISBUDJETTI: 235 900,00  

PAIKKAKUNTA: LAPPEENRANTA  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.4.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella tuotetaan materiaalia ja opastetaan matkailijoita käyttämään retkeily- ja virkistyspal-

veluita ja liikkumaan luonnossa aiheuttamatta häiriöitä ympäristölle ja muille ihmisille. Hankkeen jälkeen retkeilijät ja 

matkailijat osaavat paremmin nauttia luonnonrauhasta säästäen luontoa ja huomioiden muut retkeilijät. Roskaantumi-

nen ja riski varomattomaan tuen käsittelyyn vähenevät. Hanke tukee matkailua ja kestävää kehitystä. Toimenpiteet: 

Hanke tuottaa tiedotusmateriaalia Internettiin sekä jaettavaksi eri kohteissa, opastaulujaretkikohteisiin; kahtena kesän 
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tehdään neuvontaa retkikohteissa, matkailukeskuksissa ja tapahtumissa, samalla kerätään toiveita ja palautetta palve-

luista. Tiedotusmateriaali käännetään yleisimmillematkailijoiden kielille ja laitetaan myös toimijoiden nettisivujen saa-

taville.  

 

Etelä-Karjalan retkeilyn infon ja huollon kehittämishanke /ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 47 300,00  

KOKONAISBUDJETTI: 59 000,00 

PAIKKAKUNTA: LAPPEENRANTA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2014–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Etelä-Karjalan retkikohteiden huollon tasoa ja infomateriaalia yhteis-

työssä kaikkien maakunnassa retkeily-, virkistys- ja luontomatkailupalveluja tuottavien toimijoiden kesken. Tavoitteena 

on siten lisätä reittien ja kohteiden käytettävyyttä matkailupalveluina selvittämällä ylläpidon ja huollon toimintatavat 

eri kunnissa, arvioimalla parhaita käytänteitä ja yhteen sovittamalla toimintatapoja. Huollon ja informaation laatu liit-

tyvät yhteen siten, että matkailijoita ei voi ohjata reiteille tai retkikohteisiin, joiden viitoituksen tai muiden rakenteiden 

kunnosta ei ole varmuutta. Hankkeessa tuotetaan maakunnallisesti reittien huoltomallit sekä informaatio retkeilykoh-

teista ajan tasalle sekä kuntien asukkaita että matkailijoita varten. Tuotettavat informaation jakelukanavat ovat maa-

kunnallinen kartta/yleisesite retkeilymahdollisuuksista sekä verkkosivut, myös mobiiliopastusratkaisut. Tuotettava ma-

teriaali suunnitellaan siten, että se muodostaa käyttäjälle selkeän kokonaisuuden yhdessä Outdoors Finland-hankkeissa 

tuotettujen karttojen ja reittikorttien sekä OF-portaalin kanssa.  

 

Retkeilyhanke 2011–2012/ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ  

JULKINEN TUKI: 236 047,00  

KOKONAISBUDJETTI: 337 210,00  

PAIKKAKUNTA: LAPPEENRANTA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.1.2011–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan retkeilyreittien, melontareittien ja venesatamien palveluja vastaamaan 

paremmin kasvavan matkailijamäärän tarpeita ja parantamaan ohjelmapalveluyritysten toimintaympäristöä Etelä-Kar-

jalassa. Hanke on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja kuntien yhteishanke. Hankkeella rakennetaan mm. laitureita, 

käymälöitä ja polttopuusuojia retkisatamiin, retkeilyreiteille pitkospuita, polttopuukatoksia, silta sekä toteutetaan yksi 

melontareittiyhteys ja täydennetään retkeilyreittiverkostoa ja reittien opasteita. Muutoksella lisätään hankkeeseen en-

simmäisessä vaiheessa valmisteluun jätettyjä osahankkeita, yksivaihdettu kohde sekä yksi uusi. Lisäksi virkistysaluesää-

tiön osahankkeiden toteutuskohteita tarkennetaan.  

 

Kestävää luontomatkailua Repovedellä/METSÄHALLITUS ETELÄ-SUOMEN LUONTOP.  

JULKINEN TUKI: 207 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 230 000,00  

PAIKKAKUNTA: KOUVOLA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteina on yritysten luonto-opasvalmiuksien parantaminen, luonto-opastuksen si-

sältöjen kehittäminen ja tehdä Repoveden kestävän luontomatkailun kehittämisen suunnitelma. Hankkeen pääasialli-

nen kohderyhmä ovat alueella tai sen läheisyydessä toimivat luontomatkailuyrittäjät, jotka tarjoavat mm. majoitus-, 

ruokailu- ja ohjelmapalveluita alueen matkailijoille sekä matkailuun liittyvät sidosryhmät. Hanke edistää yritystoiminnan 

rakentumista kansallispuiston ympärille sekä lisää alueenyrittäjien ja muiden toimijoiden verkostoitumista. Hankkeella 

vahvistetaan kestävän luontomatkailunperiaatteiden käyttöönottoa alueella määrittämällä kansallispuistolle kestävän 
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luontomatkailun mittarit. Yritystoiminnan kehittäminen hyödyttää myös alueen kuntia mm. työllisyys- ja tulovaikutus-

ten kautta. Hanke hyödyttää myös alueella vierailevia retkeilijöitä ja matkailijoita parantamalla opastuksen laatua sekä 

sen monipuolisuutta tekemällä Repovedestä yhä vetovoimaisemman käyntikohteen. 

 

Kestävän luontomatkailun Kaakko 135/CURSOR OY  

JULKINEN TUKI: 380 312,00  

KOKONAISBUDJETTI: 475 390,00 

PAIKKAKUNTA: KOTKA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.6.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään seudun luontomatkailusta alueen matkailun vetovoimatekijä yhdessä seu-

dun luontomatkailuyrittäjien verkostojen kanssa. Kohteet ovat Pyhtään Kaunissaari ja Munapirtti, Virolahden ja Miehik-

kälän Hurppu ja Salpalinja, Haminan Pitkät Hiekat, Metsähallituksen kansallispuistoalueet Valkmusa ja Itäinen Suomen-

lahti sekä Kotkan rannikon saaristokohteet. Toimenpiteiden kohderyhmiä ovat mm. luontomatkailupalveluja- ja tuot-

teita tarjoavat yritykset ja toimijaverkostot maaseudulla sekä matkailuorganisaatiot ja -toimijat. Tavoitteena on kehittää 

luontomatkatuotteita ja yrityksen palvelutuotantoa sekä kehittää matkojen kohteena olevia alueita ja niiden edellytyk-

siä ottaa vastaan luontomatkailijoita. Luontomatkailusta tavoitellaan alueelle lisää matkailijoita ja tätä kautta yrityksiin 

asiakkaita ja työtä ympärivuotisesti. Edellytyksenä on luontomatkailukohteiden hyvä taso ja palvelujen saatavuus kaik-

kina vuodenaikoina. Kukin luontokohde vaatii erilaisia kehittämistoimia täyttääkseen luontomatkailukohteelle asetet-

tuja vaatimuksia sekä profiilin ja tunnettuuden nostoa markkinoinnin keinoin. 

 

Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen 2012–2013/KOUVOLA INNOVATION OY  

JULKINEN TUKI: 250 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 250 000,00  

PAIKKAKUNTA: KOUVOLA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.6.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 -ohjelman mukaan laaditaan koordinoidun kehittämisen-

varmistamiseksi teemoittain valtakunnalliset kehittämisohjelmat. Valtakunnallisten linjausten mukaan alueiden kuntien 

ja kehittämisyhteisöjen vastuulla on niin kaupalliseen kuin omatoimiretkeilyyn soveltuvan reittiverkoston rakentami-

nen. Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailua ja paikallisen väestönliikuntapalveluita sekä saada syntymään uutta lii-

ketoimintaa opastetuilla/ohjatuilla retkillä. Hankkeenkohderyhminä ovat kuntien liikuntapalvelut, maanomistajat ja 

matkailu sekä kaupan alan yrittäjät. Hankkeen toimenpiteinä v.2012 toimitetaan olemassa olevan vaellus-, melonta, 

sauvakävely- sekä maastopyöräilyreittien inventaario yhteistyössä kuntien liikuntapalvelujen kautta. Lisäksi kartoite-

taan pääreitistöt ja alueet sekä maankäyttö ja kaavat. Vuonna 2013 suunnitellaan uudet reitit sekä yhteiskäyttöön tule-

vat reitit. Hankkeen aikana tehdään sopimukset maanomistajien kanssa ja aloitetaan reittitoimitusprosessit. 

 

Kymenlaakson virkistyskohteiden kunnostamisen suunnitteluprojekti/KYMENLAAKSON VIRKISTYSALUEYHDISTYS 

JULKINEN TUKI: 228 866,00  

KOKONAISBUDJETTI: 228 866,00  

PAIKKAKUNTA: KOUVOLA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.6.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Toteutusalueena ovat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Iitin kun-

tien ja kaupunkien maaseutualueilla olevat virkistyskohteet. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kuntaorganisaa-

tiot, matkailuorganisaatiot sekä matkailu- ja palveluyrittäjät kohteiden läheisyydessä. Välillisiä kohderyhmiä ovat muut 

alueen kehityshankkeet: Kymenlaakson matkailureittien kehittäminen2012-2013 ja Outdoors Finland Etelä-Suomi 
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2011–2014. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tarkat suunnitelmat virkistyskohteiden kunnostamiseksi. Tavoitteena on 

tuottaa myös tietokantaa kunkin kohteennykytilasta, tarvittavasta kunnostusohjelmasta, huollosta ja ylläpidosta. Ta-

voitteena on lisäksi suunnitella laadunvarmistusjärjestelmä kohteille kuvaamalla kohteet digitaaliseen tietokantaan 

sekä seuraamalla kävijöiden palautetta. Toimenpiteinä on tuottaa mm. maanomistaja- ja huoltosopimukset. Tuloksena 

syntyvät kattavat suunnitelmat virkistyskohteiden hallinnoinnista, kunnostamisesta, ylläpidosta, laadunvarmistamisesta 

sekä pelastautumisesta kohteessa. 

 

2.5 KESKI- SUOMEN ELY- KESKUS 
 

Keuruun Ampumaurheilukeskus/KEURUUN SEUDUN AMPUJAT RY  

JULKINEN TUKI: 79 992,00  

KOKONAISBUDJETTI: 90 000,00  

PAIKKAKUNTA: KEURUU  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.6.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kyseessä on esiselvitys ampumaurheilukeskuksen perustamisesta Keuruulle. Toteutuessaan kes-

kus turvaisi ampumaurheilun, metsästyksen ja reserviläisammuntojen harrastajien mahdollisuudet oman lajinsa turval-

liseen harjoitteluun paikassa, joka täyttää laissa ja asetuksissa annetut vaatimukset. Keuruun alueella harrastajia on noin 

tuhat, mutta hankkeen vaikutus tulee olemaan laajempi. Kohteena oleva ampumaurheilukeskus muodostuisi kolmesta 

kokonaisuudesta; 1) Ampumarata, jota kehitetään monipuolisesti kaikkien ammunnan harrastajien tarpeisiin, 2) Sisä-

ampumarata, joka mahdollistaa ruuti- ja ilma-aseharjoittelun, simulaattoriavusteisen harjoittelun ja sisältää myös jou-

siampumaradan, 3) Majoitus- ja huoltotilat noin 250 urheilijan tarpeisiin.  

 

Outdoors Finland - Kesäaktiviteettien kehittäminen Keski-Suomessa/JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY 

JULKINEN TUKI: 220 805,00  

KOKONAISBUDJETTI: 245 339,00  

PAIKKAKUNTA: JYVÄSKYLÄ  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.3.2012–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kansallisesti OF-ohjelman tavoitteena on, että suomalaisiin erityispiirteisiin pohjautuvia, houkut-

televia ja laadukkaita aktiviteettituotteita on myynnissä sekä koti- että ulkomaisissa matkailun jakelukanavissa. OF 

Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on: 1. Saattaa Keski-Suomen kesäaktiviteettitarjonta MEK:n tuotesuositusten mu-

kaiseen muotoon. 2. Asettavat aktiviteettituotteet näkyvästi esillä Keski-Suomen viikko-ohjelmassa sekä kansallisen 

markkinointiorganisaation myynnissä kansainvälisille asiakkaille. 3. Vahvistaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä. 

4. Sitouttaa veturiyritys tai toiminnan vetäjä myymään keskitetysti Keski-Suomen aktiviteetteja. 5. Synnyttää yritysryh-

mähankkeita. Keskeisenä tuloksena hanke saattaa alueen palveluntarjoajat ja kehittäjät toimimaan samansuuntaisesti 

sekä parantaa yritysverkoston palveluiden yhdenmukaisuutta, myyntiä ja markkinointia. Hankkeen ensisijainen kohde-

ryhmä ja hyödynsaajat ovat kesäaktiviteetteja tarjoavat maaseudun mikroyritykset. 

 

2.6 LAPIN ELY- KESKUS 

 

Nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ulkoliikuntatilojen kattamisella/TERVOLAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 105 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 200 000,00  

PAIKKAKUNTA: TERVOLA  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat  
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HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:19.12.2012–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tervolan kirkonkylän liikuntapaikan kentälle hankitaan kate (teräs/pvc rakenteinen). Hankkeen 

lähtökohtana on liki kolmensadan tervolalaisen nuoren allekirjoittama adressi, jolla perustellaan hankkeentarpeelli-

suutta asukkaiden viihtyvyyden sekä harrastusmahdollisuuksien lisäämisellä. Monitoimikentänkatteen rakentamisella 

mahdollistetaan pidempi jääurheilun käyttökausi talviaikaan sekä tenniskausikesäaikaan. Jääkiekko ja kaukalopallo ovat 

nuorten suosimia urheilulajeja talvella. Harrastamista on haitannut sääolosuhteet, joiden vuoksi ulkokaukalolla ei ole 

mahdollista pelata "rospuuttoaikana". Säältä suojattu tila jatkaisi jääurheilun sekä tenniksen harrastamisen käyttö-

kautta usealla kuukaudella. 

 

Skeittikenttähanke/MAKSNIEMEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 11 077,00  

KOKONAISBUDJETTI: 18 461,00  

PAIKKAKUNTA: SIMO  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.2.2013–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa nuorille heidän toivomansa liikuntapaikka eli skeittikenttä, jossa voi liik-

kua juuri heidän toivomallaan tavalla. Nuoret osallistuvat itse hankkeen toteutukseen eli ramppien rakentamiseen. Ken-

tän maapohja kuoritaan ja tasoitetaan, siihen ajetaan mursketta ja lopuksi kenttä asfaltoidaan.  Valmiille kentälle val-

mistetaan rampit yhteistyössä nuorten kanssa. 

 

Frisbeegolfrata Hettaan/ENONTEKIÖN MOOTTORIKERHO/PAINTBALL  

JULKINEN TUKI: 13 726,00  

KOKONAISBUDJETTI: 18 302,00  

PAIKKAKUNTA: ENONTEKIÖ  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.6.2012–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Enontekiön Hettaan rakennetaan laskettelukeskus Hiihtomaan lähettyville 9-väyläinen frisbeegolf-

rata ympärivuotiseen käyttöön. Rata antaa nuorille uuden harrastusmahdollisuuden, mutta aktivoi myös paitsi muita 

enontekiöläisiä myös ulkopaikkakuntalaisia ja matkailijoita.  

 

Pessalompolon ampumaurheilukeskuksen peruskorjaus- ja kehittämishanke/METSÄSTYSSEURA JUPON ERÄ RY 

JULKINEN TUKI: 120 000,00  

KOKONAISBUDJETTI: 200 000,00  

PAIKKAKUNTA: YLITORNIO  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.1.2013–31.10.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa peruskorjataan Pessalompolon ampumaurheilukeskuksen olemassa olevat radat ja 

rakennelmat nykyajan vaatimusten mukaisiksi ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset huomioiden. Kunnostuksen koh-

teena ovat 5 haulikkorataa, 2 liikkuvaa hirvirataa ja perusteellisen muutoksen kokevaluodikkorata. Lisäksi ampumara-

dan ympärille rakennetaan 2,5 kilometrin pituinen hiihto- ja juoksurata sekä sen reunaan turva-aita, jossa on valaisin-

pylväät 50 metrin välein. 

 

Peräpohjolan ulkoilureitistöt/TERVOLAN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 29 811,00  

KOKONAISBUDJETTI: 33 123,65  

PAIKKAKUNTA: TERVOLA  
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HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.7.2011–31.7.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Peräpohjolan ulkoilureitistöt- hanke on esiselvityshanke, jossa parannetaan matkailuyritysten toi-

mintaympäristöä kehittämällä olemassa olevia matkailu- ja vapaa-ajan reitistöjä. Hankkeessa kartoitetaan hankkeeseen 

osallistuvien kuntien lihasvoimin kuljettavat ulkoilureitit, niiden kunto, mahdolliset kehittämis-ja parantamistarpeet 

sekä reittien varrella olevat palvelut. Tiedot reiteistä, niiden reittikuvaukset ja -luokitukset sekä reittien varrelta löytyvät 

palvelut kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi Internettiin.  

 

Midnightsun Canoeing -hanke eli MSC-hanke/YLITORNION KUNTA  

JULKINEN TUKI: 173 852,00  

KOKONAISBUDJETTI: 204 531,63  

PAIKKAKUNTA: YLITORNIO  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.1.2011–31.3.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla hyödynnetään Tornionlaaksoa matkailullisesti. 

Hankkeessa organisoidaan vuosittainen MSC-kanoottitapahtuma yhteistyökumppaneiden ja yhteistyöverkoston kanssa. 

Ensimmäisenä vuonna tapahtumaan otetaan 100–120 melojaa eli huoltojoukkoineen osallistujien määrä on 300–500 

henkilöä. Tulevaisuudessa tapahtuma toimii itsenäisesti oman organisaation voimin. 

 

2.7 PIRKANMAAN ELY- KESKUS 
 

Mäntänvuoren urheilukentän muuttaminen jalkapallonurmeksi/MÄNTÄN VALON JALKAPALLOILUN TUKI RY  

JULKINEN TUKI: 158 326,00  

KOKONAISBUDJETTI: 226 179,67  

PAIKKAKUNTA: MÄNTTÄ-VILPPULA  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA 2.11.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Mänttä-Vilppulassa on poikkeuksellinen mahdollisuus toteuttaa yhdistysvetoisesti jalkapallonurmi 

toimivaan kohteeseen laajapohjaisella yhteistyöllä. Rahoituslähteet ja teollisuuden tarpeet luovat tilanteen, joka on kai-

kille mukana oleville osapuolille win-win-tilanne. Kuitusaven uusiokäyttö tarjoaa paikalliselle metsäteollisuudelle aivan 

uusia mahdollisuuksia. Hankkeen lopputuloksena saadaan aikaiseksi koko Pohjois-Pirkanmaata palveleva urheilupaikka. 

Hanke on Suomen mittakaavassa toteutukseltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan pilottihanke. 

 

TIMOKE, Teiskon ilmailu ja moottoriurheilukeskuksen kehittäminen/TAMPEREEN YLIOPISTO  

JULKINEN TUKI: 39 565,00  

KOKONAISBUDJETTI: 55 071,70  

PAIKKAKUNTA:TAMPERE  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA 5.9.2011–30.4.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Tampereen kaupungin maaseutuohjelmaan 2020 on kirjattu työn mahdollisuuksien kärkihank-

keeksi seuraava hanke: "Käynnistetään Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen alueen kehittämisohjelmanlaati-

minen vuonna 2011." Sen tavoitteeksi asetettiin Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksenkehittäminen alansa nä-

kyvimmäksi toimijaksi Suomessa sekä Maisansalon kehittäminen suunnitelmallisesti. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa 

Tampereen maaseutumatkailun profiilia, kehittää alueen matkailua, mukaan lukien talvimatkailu, sekä parantaa mat-

kailupalveluiden käyttöastetta.  
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Sappeen matkailualueen kehittämishanke "Iloitse vedestä!"/SAPPEEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMISYHDISTYS 

JULKINEN TUKI: 0,00  

KOKONAISBUDJETTI: 0,00  

PAIKKAKUNTA:PÄLKÄNE  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA 17.10.2011–30.10.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan sellainen Sappeen matkailualueen kehittämismalli, joka 

toteutuessaan tuottaa Sappeen ja naapurikylien vakituisille asukkaille ja alueella vapaa-aikaansa viettäville merkittävästi 

nykyistä paremmat mahdollisuudet harrastaa rantaliikuntaa ja nauttia vesielementistä sekä järvien rannoilla että Sap-

peenvuorella. Hankkeessa laaditaan konkreettinen suunnitelma kahdenuimarannan (Pälkäneen Jouttesselän ja Iso Ara-

järven) ja Sappeenvuoren vesivirkistäytymisen alueenluomiseksi. 

 

2.8 POHJANMAAN ELY- KESKUS 
 

Tallialue turvalliseksi-hanke/KAUSTISEN SEUDUN RAVISEURA RY  

JULKINEN TUKI: 0,00  

KOKONAISBUDJETTI: 0,00  

PAIKKAKUNTA: KAUSTINEN  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA 15.8.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Tarkoituksena on saattaa tallialue turvalliseksi kaikille käyttäjille. Radalle tulo- ja menoportit siir-

retään alueelle, jossa ei ole autoliikennettä. Lisäksi uudet portit johtavat suoraan hevosten verryttelyrinkiin, jolloin he-

voset pysyvät turvallisella alueella ennen ja jälkeen radalle siirtymisen. Porttien siirtäminen aiheuttaa D-valjastuskatok-

sen purkamisen ja uuden rakentamisen vanhojen rataporttien läheisyyteen. Hankkeenkohderyhmänä ovat kaikki talli-

aluetta käyttävät ihmiset ja hevoset sekä alueella liikkuva muu liikenne.  

 

GRUBBO-ALLAKTIVITETSPARK/PEDERSÖRE KOMMUN  

JULKINEN TUKI: 138 600,00  

KOKONAISBUDJETTI: 198 000,00  

PAIKKAKUNTA: PEDERSÖREN KUNTA  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke 

HANKEAIKA 1.5.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Pedersöre är en kommun med unga och barn med olika intressen och förhoppningar inför framti-

den. Många har idag datorn som en stor del av sin vardag både i skolan och i hemmet. Detta intresse kan varabåde 

kreativt och socialt men ett intresse som gör att tiden man tillbringar i rörelse och utomhus blir alltmerbegränsad.  Vi 

vill lösa detta problem och genom att visa på att även landsbygden kan vara med i tiden ochlyfta fram ungas kultur. 

Genom aktivitetsprojektet GRUBBO kan både rörelseglädje och kultur svetsassamman. Skating och moderna uttryck för 

rörelse är så mycket mera idag. Det är en hel kultur med musik,konstnärligt uttryck genom häftigt målande och desig-

nade bräden, eget mode graffiti m.m. I parken skallolika former för nya trendiga och intressant sporter och fritidssys-

selsättningar representeras såsom skating,biking, parcour, klättring på boulders, frisbeegolf och ett park/piknik område 

som gör att hela familjen kandelta i aktiviteterna. I parken finns även nöjlighet för källarband att uppträda en sk. Open 

stage. Detta äräven en satsning för hela nejden även för grannkommuner och städer. Parken skall bli en plats förkom-

mande större tävlingar och evenemang. Detta är ett projekt som baserar sej på en konkret beställningbland de unga, 

redan för fem år sedan tillsattes en grupp som skulle ta fram konceptet, detta är nuförankrat såväl hos kommunens 

befolkning, samt i kommunstyrelse och fullmäktige. 
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Kannuksen kylien virkistys- ja toiminta-alue hanke/YLI-KANNUKSEN KYLÄYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 128 250,00  

KOKONAISBUDJETTI: 180 000,00 

PAIKKAKUNTA: KANNUS  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on aikaansaada toiminta- ja virkistysalueet Kannuksen kolmelle kylälle: Mär-

sylään, Välikannukseen ja Yli-Kannukseen. Hanke parantaa kylien asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten, viihtyvyyttä 

ja lisää aktiivisuutta. Hanke sisältää kyläkohtaiset virkistys- ja toiminta-aluesuunnitelmat, rakennelmat ja rakenteet sekä 

tarpeelliset työkustannukset mm. raivaustöiden, pohjatöiden ja sähkötöidentekemiseen. Rakennelmat ja rakenteet to-

teutetaan saman sisältöisinä kaikille kylille.  

 

Utterleden – Saukonreitti/PEDERSÖRE KOMMUN  

JULKINEN TUKI: 143 791,00  

KOKONAISBUDJETTI: 205 416,27 

PAIKKAKUNTA: PEDERSÖREN KUNTA  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA 1.8.2010–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: I Pedersöre finns alla möjligheter att skapa långa och intressanta vandringsleder. Sedan länge till-

baks har det i kommunen funnits flera leder som nu genom detta projekt kan bindas samman förbättras och göras både 

tryggare och snyggare. Genom att skapa en lång sammanhängande vandringsled som ger möjlighetför alla att vandra 

både proffs och fritidsvandrare. Genom investeringar skapa infotavlor, spångar och intressanta temadragningar. Lyfta 

fram flora och fauna samt planera leden längs sådana ställen där de mest intressanta platserna finns. Genom bra skylt-

ning göra det enklare att hitta till leden och även fram längs leden. Skapa servicevägar som gör knutpunkterna mera 

tillgängliga för att hålla en hög standard på rastplatserna. Genom investeringsprojekt lyfta fram Utterleden/Saukonreitti 

som en betydelsefull vandringsled inom turismen i Österbotten. Investeringsprojektet baserar sej på ett förundersök-

ning projekt inom Leader-programmet. 

 

Move It 2 - Ett danskkulturprojekt/SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND  

JULKINEN TUKI: 100 491,00  

KOKONAISBUDJETTI: 111 657,00 

PAIKKAKUNTA: VAASA  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA 1.4.2012–31.5.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Projektet som består av två delar ska dels jobba för att få in unga i föreningarna och lära dessa att 

ordna evenemang dels stöda danskulturen i Österbotten genom att öka intresset för dans överhuvudtaget. Måletmed 

del ett är att aktivera de unga runt om Österbotten och få dessa att börja våga ordna egna aktiviteter i sina föreningar. 

Målet med del två är att vi ska öka intresset för dans dels genom att erbjuda lågstadier ochhögstadier danslektioner 

som avslutas med en dansgala i skolan där ett riktig band spelar. På det här sättetkan vi väcka intresset av dans redan i 

unga år. Projektet ska resultera i tio nya dansföreningar per år. De kvalitativa målen är att aktivera unga och visadem 

att själva kan påverka utbudet av aktiviteter i den egna byn och lära dem att ordna danser och dylikaevenemang. Vi ska 

bygga upp levande föreningar med framtidshopp. Att vi utbildar unga ievenemangsplanering är en stor tillgång för dem 

senare i livet och vem vet kanske ett framtida yrkesval. 

 

Outdoors Finland - Discover Pohjanmaa 2/VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU OY  

JULKINEN TUKI: 93 985,00  
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KOKONAISBUDJETTI: 104 427,73 

PAIKKAKUNTA: VAASA  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Koulutushanke  

HANKEAIKA: 1.12.2010–30.11.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Vaasan ammattikorkeakoulun hallinnoima Outdoors Finland-Discover Pohjanmaa 2-hanke linkittyy 

valtakunnalliseen Outdoors Finland-verkostoon, jossa kehitetään MEK:n kansalliset tuote- ja laatusuositukset täyttäviä 

kansainvälisille markkinoille sopivia luontopohjaisia kesäaktiviteetteja. Hyödynsaajana hankkeessa on alueen matkai-

luyrittäjät sekä matkailuelinkeino. Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen kesäaktiviteettitoimijat tuotekehityspro-

sessiin, jonka toimenpiteet on suunniteltu toteutetun nykytilakartoituksen (vaihe1) pohjalta. Hankkeen tarkoitus on 

kouluttamisen ja tiedottamisen kautta parantaa tuotteiden sisältöä ja edistää kokonaistuotteen syntymistä. Hanke pyr-

kii yhtenäiseen kesäaktiviteettituotteiden kehittämiseen tarkoittaen, että hankkeen päätoimenpiteet toteutetaan tee-

makohtaisesti. Alueellisen luontoon liittyvän kokonaistuotteen avulla pyritään edistämään alueentoimijoiden kilpailu-

kykyä ja kasvattamaan alueen tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla. 

 

2.9 POHJOIS- POHJANMAAN ELY- KESKUS 
 

Vauhtimaan kehityshanke/RUUKIN FORMULA-FK KERHO R.Y.  

JULKINEN TUKI: 157 450,00  

KOKONAISBUDJETTI:314 900,00 

PAIKKAKUNTA:SIIKAJOKI  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 2.4.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hietamaan alueella on FK-kerhon mikroautorata, jossa toiminta on vilkasta paikallisten- ja vieraili-

jaharrastajien sekä kilpailutapahtumien johdosta. Alue soveltuu erittäin hyvin myös yleiseen liikunnan harrastamiseen 

sekä koululuokkien urheilutapahtumiin. Välittömässä läheisyydessä on Siikajoen kunnan omistama Hietamaan uima-

ranta, jossa avantouintipaikka pidetään kunnan toimesta yleisesti käytettävissä. Tarveselvityksen mukaisesti on huolto-

rakennuksen tilaratkaisuissahuomioitu laaja käyttäjien määrä. Huoltorakennus tulee Ruukin FK-kerho ry:n omistukseen 

ja huoltoon sekä käyttäjien varauksien hoitoon. Siikajoen kunta on mukana hankkeen toteuttamisessa erikoisesti nuo-

rison sekä koulujen liikuntaharrastuksien tukijana. Huoltorakennus mahdollistaa laajan käyttömahdollisuudenerilaisille 

yhteisöille sekä yleisille liikuntamuodoille ja tapahtumille. 

 

Honkamajan yhdysreitin Piipsanjoen ylittävän latusillan rakentaminen/OULAISTEN KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 29 486,00  

KOKONAISBUDJETTI:58 971,58  

PAIKKAKUNTA: OULAINEN 

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.3.2011–30.6.2012  

HANKKEEN KUVAUS: Honkamajan yhdysreitti on rakennettu vuosina 2008–2010. Yhdysreitti on otettu viralliseen käyt-

töön ulkoilureittitoimituksella vuonna 2007. Yhdyslatu on ollut käytössä jo 80-luvulta lähtien. Reitillä on huonokuntoi-

nen puurakenteinen silta Piipsanjoen yli. Silta joudutaan pystyttämään myöhään syksyllä ja purkamaan keväällä ennen 

kevättulvia. Latukone ei voi ylittää siltaa vaan se joutuu kiertämään useankilometrin ylimääräisen lenkin. Honkamajan 

yhdysreitti yhdistää ns. Ouluntien pururadan ja Haaramäen urheilualueen Honkamajan ulkoilualueeseen. Honkamajan 

yhdysreittiä on tarkoitus kehittää ympärivuotiseen ulkoilukäyttöön kaikille kuntalaisille. Nykytilanteessa talvikautena 

sillan ylittää 1000 -1800 hiihtäjää kuukaudessa. Pysyvä uusi latusilta mahdollistaisi yhdysreitin kehittämisen ympärivuo-

tiseen käyttöön ja näin myös yhdistäisi Honkamajan ulkoilualueen ja Haaramäen urheilualueen. Reittiä voidaan kehittää 

ja käyttää myös luontopolkuna/ -reittinä. 
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Metsäpeuranmaan, Hailuodon ja Limingan luontorakenteiden suunnittelu /METSÄHALLITUS, POHJANMAAN LUON-

TOPALVELU 

JULKINEN TUKI: 153 480,00  

KOKONAISBUDJETTI:153 480,00  

PAIKKAKUNTA: OULU  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.8.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankeen lähtökohtana ovat Metsäpeuranmaan, Hailuodon ja Liminganlahden huonokuntoiset ja 

puutteelliset luontorakenteet, jotka eivät täytä virkistyskäytölle ja luontomatkailulle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi koh-

teiden maasto-opastus on sekavaa, eikä kohteilla ole tunnistettavia visuaalisia ilmeitä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa 

suunnitelmat tarvittavine asiakirjoineen Metsäpeuranmaan, Hailuodon ja Liminganlahden luontorakenteiden paranta-

miseksi ja maasto-opastuksen selkeyttämiseksi sekä laatia kullekin kohteelle investointihakemus. Hankkeen kohderyh-

mänä ja edunsaajina ovat: Paikalliset asukkaat, mökkiläiset ja luontoharrastajat, kansainväliset ja kotimaan matkailijat 

sekä matkailuyritykset, kunnat, lajistoja kulttuuriperintö, metsähallituksen luontopalvelut. 

 

Aakon maja/AAKONVUORIYHDISTYS RY  

JULKINEN TUKI: 185 000,00  

KOKONAISBUDJETTI:370 000,00  

PAIKKAKUNTA: HAAPAVESI  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.6.2011–30.6.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hanke on saanut alkunsa Haapaveden Urheilijoiden, Haapaveden urheiluautoilijoiden, Haapave-

den Ampumaseuran ja Haapaveden Reserviläiset ry:n yhteisestä tarpeesta ja halusta rakentaa kyseisten lajienharrasta-

jille yhteiset tilat. Tilat tulevat alueelle, jossa sijaitsevat kaikkien näiden lajien harrastuspaikat. Alueella sijaitsee moot-

toriurheilurata, valaistu hiihtolatu ja Haapaveden ampumarata. Alueella pidetään kesäisin jokamiesluokan kilpailuita ja 

harjoituksia. Talvisin ladut ovat niin kilpa- kuin harrastehiihtäjienkäytössä.  

 

LIRO - Liminganlahden retkeilyrakenteet ja opasteet /METSÄHALLITUS, POHJANMAAN LUONTOPALVELU 

JULKINEN TUKI: 152 743,00  

KOKONAISBUDJETTI:153 480,00  

PAIKKAKUNTA: OULU  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 5.6.2013–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen lähtökohtana ovat Liminganlahden lintukohteiden huonokuntoiset ja puutteelliset ret-

keilyrakenteet, jotka eivät täytä virkistyskäytön ja alueen kehittyvän luontomatkailun asettamia vaatimuksia. Hankkeen 

tavoitteena on rakentaa ja kunnostaa retkeilyrakenteita sekä opasteita Limingan ja Lumijoen kunnissa. Hankkeen toi-

menpiteet ovat: 1) Liminganlahden luontokeskuksen piha-alueen retkeilyrakenteiden rakentaminen, 2) Temmesjoki-

suun lintutornin ja siihen liittyvien taukopaikkarakenteiden sekä pitkospuupolunkunnostaminen, 3) Sannanlahden lin-

tutornin ja siihen liittyvien taukopaikkarakenteiden kunnostaminen sekä pitkospuupolunkorvaaminen maa-ainespo-

lulla, 4) Puhkiavanperän lintutornin ja siihen liittyvien taukopaikkarakenteiden kunnostaminen ja 5) Tieliikenne- ja 

maasto-opasteiden uusiminen kaikilla edellä mainituilla kohteilla. Toimenpiteiden tuloksena retkeilyrakenteet ovat tur-

vallisia, korkealaatuisia ja palvelevat hyvin erikäyttäjäryhmiä. 
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2.10 POHJOIS- SAVON ELY- KESKUS 
 

Lohimaan ulkoilualue ja ajorata/TERVON KUNTA  

JULKINEN TUKI: 61 875,00  

KOKONAISBUDJETTI:123 750,00  

PAIKKAKUNTA: TERVO  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 4.10.2013–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Tervon Äyskoskelle, Lohimaan kalastusmatkailukeskuksen ja camping-alueen läheisyyteen raken-

netaan alue, joka toimii talvikaudella ajoharjoitteluratana ja kevät-kesä-syyskaudella aluetta voidaan käyttää ulkoilma-

aktiviteeteissa, kuten frisbeegolfratana ja maastoajoratana. Tavoitteena on kehittää alueenviihtyvyyttä, monipuolistaa 

ulkoilu- ja palvelumahdollisuuksia sekä saada hiljaisillekin talvikuukausillematkailutoimintaa. Pääasiallisia kohderyhmiä 

ovat alueen vakituiset ja loma-asukkaat sekä matkailijat.  

 

Hermannin valaistu liikuntareitti/KUOPION KAUPUNKI  

JULKINEN TUKI: 114 800,00  

KOKONAISBUDJETTI:164 000,00  

PAIKKAKUNTA: KUOPIO  

HANKELUOKKA: reitistöt  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 1.8.2012–31.7.2013  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa n. 3 km:n liikuntareitin sorastus ja pinnoitus sekä valaistus 

houkuttelemaan alueella lisää majoittuvia ja ulkoilevia matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaidenliikuntatar-

peita. Valaistu liikuntareitti vahvistaa kylän matkailullista vetovoimaa yhdessä muiden Syvänniemen kylän jo olemassa 

olevien ja tulevien palvelujen kanssa. Tämä reitistö keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelee erinomaisesti alueen matkai-

luyrityksiä sekä koko läntisen Kuopion ja lähikuntienmökkimatkailijoita.  

 

MondoAreenan katsomohanke/LAPINLAHDEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 259 000,00  

KOKONAISBUDJETTI:370 000,00  

PAIKKAKUNTA: LAPINLAHTI  

HANKELUOKKA: muut  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA: 27.12.2010–31.8.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeentarkoituksena on rakentaa uusi katettu katsomo MondoAreenalle ja lisäksi rakentaa läm-

pimät wc –tilat toimistorakennuksen yhteyteen. Hankkeen lopputulos vahvistaa Lapinlahden kisajärjestäjien asemaa-

kansainvälisten kisojen järjestäjänä. 

 

2.11 SATAKUNNAN ELY- KESKUS 
 

Jämin rullasuksirata/JÄMIJÄRVEN KUNTA  

JULKINEN TUKI: 74 218,00  

KOKONAISBUDJETTI:106 025,37  

PAIKKAKUNTA: JÄMIJÄRVI  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.6.2013–31.12.2013  
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Jämille 1609 metrin eli yhden mailin pituinen rullahiihtoväylä, joka so-

veltuu hiihdon lisäksi rullaluisteluun, kävelyyn, juoksuun ja pyöräilyyn. Rata palvelee Jämillä aktiivisesti toimivaa hiihdon 

valmennusta ja harjoittelua luoden näin mahdollisuudet tämän asiakaskunnan ympärivuotiseentavoittamiseen. Rata on 

avoin kaikille tuoden harrastajillekin monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja houkutellen Jämille liikuntamatkailusta 

kiinnostuneita asiakkaita. 

 

Maastopyöräilykeskus Jämille/PS LIIKU OY  

JULKINEN TUKI: 45 900,00  

KOKONAISBUDJETTI:61 200,00 

PAIKKAKUNTA: KANKAANPÄÄ  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.12.2012–31.12.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa luodaan Jämin alueella maastopyöräilyreitistö, joka sopii sekä kilpatason pyöräilijöille 

että myös aloitteleville harrastajille. Maastopyöräilyreittien käyttö tulee olemaan kaikille vapaata ja maksutonta. Hank-

keen tavoitteena on monipuolistaa Jämin matkailukeskuksen palvelutarjontaa ja lisätä alueenkiinnostavuutta. 

 

Pesämäen harrastusalueen toimintojen lisääminen ja nuorisotoiminnan vahvistaminen (kehittämishanke)/ HONKA-

JOEN MOOTTORIKERHO RY  

JULKINEN TUKI: 25 125,00  

KOKONAISBUDJETTI: 962 781,00  

PAIKKAKUNTA: HONKAJOKI  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen kehittämishanke  

HANKEAIKA:1.3.2012–30.9.2014  

HANKKEEN KUVAUS: Kehittämishankkeella ohjelmoidaan ajokoulutus. Ohjataan kilpa-/harrastusautojen rakentamista, 

käynnistetään ajokoulutustoiminta, koulutetaan henkilöstöä, hankitaan tapahtumia alueelle ja markkinoidaan uusia toi-

mintoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja moottoriurheilun harrastajat. Hankkeella lisätään seutukunnan har-

rastusmahdollisuuksia ja parannetaan liikenneturvallisuutta. 

 

2.12 VARSINAIS- SUOMEN ELY- KESKUS 
 

SIMSALABIM - simstränderna i skick på Kimitoön/KIMITOÖNS KOMMUN  

JULKINEN TUKI: 74 083,00  

KOKONAISBUDJETTI:105 833,53 

PAIKKAKUNTA:KEMIÖNSAARI  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet  

HANKETYYPPI: Yleishyödyllinen investointihanke  

HANKEAIKA:1.10.2011–31.12.2012  

HANKKEEN KUVAUS: För de kommunala stränderna planeras en allmän uppsnyggning samt höjande av standarden 

medomklädningsrum, lekutrustning, infotavlor samt räddningsutrustning. Utrustningen skall följa Undervisningsmi-

nisteriets publikation nr 90 Uimarantaopas om hurudan utrustningsnivå som krävs förallmänna badstränder. Denna 

plan omfattar stränderna Ölmos i Dragsfjärd, Kila och Eknäs i Kimito. Målet med planen är att förenhetliga utseendet 

på byggnader, skyltning etc på stränderna för att göra dem så användarvänliga som möjligt. Projektet inleds med kart-

läggning och planering samt fortsätter med att förverkliga planerna. Merdetaljeras i projektplan. 
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Archipedalo/VÄSTÅBOLANDS STAD  

JULKINEN TUKI: 84 147,00  

KOKONAISBUDJETTI:105 363,11  

PAIKKAKUNTA:PARAINEN  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

HANKETYYPPI: Elinkeinojen kehittämishanke  

HANKEAIKA:7.4.2009–31.10.2011  

HANKKEEN KUVAUS: Målsättningen med projektet är att utreda hur man kan förbättra utbudet av tjänster för cykeltur-

ister i skärgården. Åtgärder som till exempel kan komma på fråga är paketering av service, ibruktagande av vouchers 

för bl.a. inkvartering och cykeluthyrning och så vidare. Ett motsvarande projekt genomförs i den åländska skärgården, 

med åländsk finansiering, och projekten kommer att idka ett nära samarbete för att kunna dra nytta av resultaten som 

uppnås. Målgruppen för projektet är i första hand inhemska cykelturister, men i viss utsträckning också utländskacykel-

turister. Under projekttiden kombineras cykelrutter och servicehelheter till paket som är attraktiva förcykelturisterna i 

skärgården. Marknadsföringsåtgärder utarbetas till säsongen 2010 och dessa kan utnyttjas för vidareutveckling av mark-

nadsföringen inför senare säsonger. 
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3 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTOSTA (EAKR) JA SOSIAALIRAHAS-

TOSTA (ESR) TUKEA SAANEET HANKKEET 
 

3.1 ETELÄ- SUOMEN SUURALUE 
 

3.1.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR) 

 

Sisäampumarata ja riistamaali simulaattori/METSÄSTYS JA KARTING PARATIISI OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 215 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 215 000 

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 18.6.2013- 30.4.2015  

HANKEKUVAUS: Sisäampumarata ja riistamaali simulaattori. Radalla ammutaan valvotuissa olosuhteissa, oikeilla aseilla 

ja oikeilla patruunoilla todentuntuisissa metsästystilanteissa videoavusteisella radalla. 

 

Rinnealueen laajentaminen/MESSILÄ MAAILMA OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 35 000 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet 

HANKEAIKA: 27.6.2012- 31.12.2014  

HANKEKUVAUS: Perustetaan uusi laskettelurinne nykyisen viereen 

 

RAUHAN SEIKKAILUPUISTO/ECO-ADVENTURE FINLAND OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS 94 236  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 94 236 

HANKELUOKKA virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 20.8.2012–30.9.2013   

HANKEKUVAUS: ECO ADVENTURE AKTIVITEETTIPUISTO LOMAILIJOIDEN JA PAIKALLISEN VÄESTÖN KÄYTTÖÖN 

 

Kouvolan seudun urheilu- ja tapahtumamatkailun kehittämisprojekti/Kouvola Innovation Oy 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 136 950  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 224 100  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Kymenlaakson liitto  

HANKEAIKA:1.5.2013–31.12.2014   
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HANKEKUVAUS: Projektin pitkäjänteisenä vaikuttavuustavoitteena on, että urheilu-, tapahtuma- ja kokousmatkailusta 

tulee liiketoimintalähtöistä ja tuottavaa toimintaa, joka nostaa seudun elinvoimaisuutta. Seudun tapahtumat saavat 

näkyvyyttä, jolloin pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuu. 

 

Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma/Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS 74 200  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS 106 000 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä 

yrittäjyyden lisääminen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Karjalan liitto  

HANKEAIKA: 1.12.2012–30.4.2014   

HANKEKUVAUS: Hankkeessa luodaan Imatran matkailua tukeva liikuntapalveluiden verkosto, joka tukeutuu toiminnassa 

olemassa oleviin liikuntapaikkoihin, majoituskapasiteettiin ja toimijoiden osaamiseen. Verkoston toimijat tulevat myös 

hyödyntämään uusien investointien luomia mahdollisuuksia. Projektin aikana luodaan palveluverkosto ainakin seuraa-

ville lajeille: jääurheilu (jääkiekko, jääpallo ja taitoluistelu), jalkapallo, hiihto, lentopallo, maastopyöräily ja tennis. Akti-

viteettimahdollisuuksien kasvaessa uusia lajeja voidaan ottaa verkoston piiriin. Tuloksia voivat hyödyntää kaikki alueella 

toimivat yritykset ja yhteisöt. 

 

Snow Sport`s Mokra/SNOW SPORT`S MOKRA OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 44 979  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 44 979 

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 1.8.2011–30.9.2012   

HANKEKUVAUS: Snow Sport`s Mokra ympäri vuoden toimiva liikunnallinen ja monipuolinen talvimaakeskus 

 

Route33 - Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntamalli/Orimattilan kaupunki 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS:42 750  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 71 940 

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.4.2013–30.4.2014   

HANKEKUVAUS: Kaupungin organisaatioon luodaan henkilöstön terveysliikuntamalli yhdessä testaus- ja yksilövalmen-

nusammattilaisten kanssa. Projekti luo pilottimallin, joka on monistettavissa muihin kuntiin. Tarkoituksena on tavoittaa 

vähän liikkuvat työntekijät ja reitittää heitä moniammatillisen palveluketjun avulla matalan kynnyksen liikuntapalvelui-

hin. Liikunta-aktiivisuuden ja työkyvyn näkökulmasta riskiryhmiin kuuluvat ohjataan valmennusprosessiin.  

 

Terveysliikunnalla työhyvinvointia -Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntahanke/ Orimattilan kaupunki 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 46 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 60 750 

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2014–31.3.2015   

HANKEKUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat sekä työkykynsä puo-

lesta riskiryhmiin kuuluvat Orimattilan kaupungin työntekijät. Terveysliikuntaa edistetään kolmen toimenpiteen kautta, 
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näitä ovat: terveysliikunnan palvelutarjotin, riskiryhmien valmennus sekä liikuntaluotsitoiminta. Hankkeen tavoitteena 

on: -Työkykyisenä 63-vuotiaaksi sekä terveenä ja toimintakykyisenä eläkkeelle (erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön on-

gelmien sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy) -Sairauslomapäivien vähentäminen, ennenaikaisten eläköitymisten 

vähentäminen -Työpäivien aikaisen liikunnan ja arkiliikunnan lisääntyminen -Koetun työssä jaksamisen ja elämän laadun 

parantuminen.  

 

Hevosurheilun palvelu- ja koulutuskeskus -esiselvityshanke (Heppa)/Lahden Hevosystäväinseura ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 42 500 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014   

HANKEKUVAUS: Esiselvityshankkeen tavoitteina on neljä, toisiinsa tiivisti liittyvää asiaa: 1) rakentaa Jokimaan kehittä-

misen laajempaa ohjelmaa ja 2) ohjelman toteuttamisen konseptia ja hankesalkkua, sekä 3) kartoittaa ohjelman toteut-

tamiseen liittyvät yhteistyö- ja sidosryhmätoimijat ja 4) testata syntyvän Jokimaan keskuksen houkuttavuustekijöitä näi-

den sidosryhmien keskuudessa. 

 

Liikunnan tiede- ja yrityspuisto Sportpolis Vierumäki/Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 470 732  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 522 732 

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2008–30.6.2014    

HANKEKUVAUS: Projektin tuloksena Sportpolis ja Vierumäki tunnetaan keskeisenä ja Suomen laaja-alaisimpana liikunta-

alan osaamiskeskittymänä sekä liikunta-alan kehitystyön edelläkävijänä. Välittömiä tuloksia ovat alan uudet kehityspro-

jektit sekä uudet työpaikat, tutkimus- ja kehittämisresurssien lisääntyminen alueella sekä uudet tuotteet ja yritykset. 

Välillisiä tuloksia ovat mm. yleisen hyvinvoinnin lisääntyminen uusien liikunta-alan yritysten vaikutusalueella ja alan 

koulutuskysynnän lisääntyminen. 

 

Kymi Motorsport/Iitin kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 110 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 145 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Kymenlaakson liitto  

HANKEAIKA: 4.5.2011–31.5.2014   

HANKEKUVAUS: Kouvolan seutukunta on valtioneuvoston päätöksellä nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 

vuosiksi 2011–2012. Moottoriurheilukeskus antaisi toimiessaan mahdollisuuden uuden toimialan syntymiseen mootto-

riurheilutoiminnan ympärille testaustoimintaan, sekä uusien työpaikkojen syntymiseen kuljettajakoulutukseen ja moot-

toriurheilun elämystoimintaan. Tässä jatkovalmisteluhankkeessa on tarkoitus valmistella Master Planin pohjalta -kehit-

tämismahdollisuutta moottoriurheilukeskusta tukevien toimintojen suuntaan elämyskeskusnäkökulmasta osana koko-

naishankkeen rahoitusta ja koko keskuksen toimivuutta, arvioida sen osatekijöitä, volyymia ja kannattavuutta, -laatia 

moottoriradan ja siihen suoraan liittyvien toimintojen toteutusjärjestys, liiketoimintasuunnitelma ja rahoitustarveana-

lyysi sekä täsmennetty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, 
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Vakka-Suomen reitti Selkämerelle/Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 27 440  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 39 200  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

  

VIRANOMAINEN: Varsinais-Suomen liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2013–30.4.2014   

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tehdä Selkämeren kansallispuistoa ja sen lähialueiden kohteita tunnetum-

miksi ja lisätä niihin kohdistuvaa matkailua yhteistyössä muiden hankkeiden sekä alueen kuntien ja palveluntarjoajien 

kanssa. Työkaluna hyödynnetään jo olemassa olevaa Satakunnan Reitti Selkämerelle -hankkeessa tuotettua verkko-

sovellusta, jonka välityksellä jo olemassa oleva, sekä tämän ja muiden hankkeiden tuottama tieto julkaistaan kaikkien 

saataville.  

 

Valmentajahiomo/Päijät-Hämeen Urheiluakatemia  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 22 515  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 22 515 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.10.2013–31.12.2014   

HANKEKUVAUS: Valmentajahiomo on Päijät-Hämeen huippu-urheilun kasvukeskus- projektin synnyttämä pilotti, jonka 

tavoitteena on Päijät-Hämeen alueen urheiluvalmennuksen kehittyminen monisävyisesti ja valmentajaverkostoiden laa-

jeneminen eri lajien väliseksi yhteistyöksi. Hiomotoimintaan ovat sitoutuneet alueen urheiluopistot, puolustusvoimien 

urheilukoulu, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu sekä monia urheiluseuroja. Hiomotoiminta tukee alueen urheiluseurojen 

ja valmentajien työtä. Valmentajahiomon tavoitteeksi on asetettu: 1) tiiviin verkoston muotoutuminen, joka kokoontuu 

hiomopäivään säännöllisesti, 2) tarjota mahdollisuus valmentajamentoroinnille ja 3) toiminnassa mukana olevien val-

mentajien määrän kasvattaminen.  

 

Ympäristövastuulliset hiihtolajien MM-kisat 2017/Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammatti-

korkeakoulu  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 41 934  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 59 906 

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2014   

HANKEKUVAUS: Lahti on sitoutunut järjestämään tähänastisista ympäristövastuullisimmat hiihtolajien MM-kisat 

vuonna 2017. Kisat ovat mahdollisuus nostaa kansainvälisesti esiin alueen ympäristöosaamista, mutta tavoite edelläkä-

vijyydestä on myös erittäin haastava. Edelläkävijän rooliin vaaditaan ympäristöasioiden laaja-alaista huomioimista, te-

hokasta viestintää sekä aivan uusien toimintamallien kokeilemista. 

 

Liikkuvan Arjen Design/Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 390 810  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 558 300 

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa  

VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2013   
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HANKEKUVAUS: Liikkuvan Arjen Design -hankkeessa toteutetaan pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen, pyöräilyn ja 

jalankulun ympärille rakentuvaa muotoiluvetoista, käyttäjälähtöistä kehitystoimintaa, jossa ideoiden, konseptoiden ja 

elävöittäen tuotetaan tietoa ja kokemuksia parempaa ympäristöä tukevista liikkuvan arjen ratkaisuista.  

 

SHF – SportHealthFeeling/Päijät-Hämeen liitto  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 696 489  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 994 984 

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 5: Tekninen tuki  

VIRANOMAINEN: Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.10.2014   

HANKEKUVAUS: Lähtökohtana on kansainvälistää suomalaista terveysliikuntaosaamista. Terveyttä edistävä liikunta teh-

dään liiketoiminnan avulla houkuttelevaksi palvelutuotteeksi ympäri Euroopan.  

 

Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön - LIIKETTÄ!/Lahden 

Seudun Kehitys LADEC Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 1 321 386  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 822 695  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 5: Tekninen tuki  

VIRANOMAINEN: Päijät-Hämeen liitto  

HANKEAIKA: 1.9.2011–30.9.2014   

HANKEKUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on luoda sosiaali- ja terveys- sekä liikuntatoimien sekä yksityisten ja kolman-

nen sektorin liikuntapalvelujen tuottajien yhteistyönä täysin uudenlainen alueellinen liikunta-apteekkijärjestelmä, jonka 

avulla pystytään tukemaan liikkumislähetteen saajien liikkumisen aloittamista ja jatkumista. Hankkeessa kiinnitetään 

erityistä huomiota ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen, jolla voidaan mahdollistaa julki-

sen sektorin kustannusten lasku. Lisääntyneen myös yritysmuotoiseen toimintaan kohdistuvan hyvinvointipalvelukysyn-

nän ja ennaltaehkäisevän terveysliikunnan tarpeen takia on tarvetta kehittää tehokkaita alueen sisäisiä ja alueiden vä-

lisiä monitoimijaverkostoja, joiden avulla synnytetään uusia toimintamalleja levittää tietoja hyvistä käytännöistä. 

 

3.1.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR) 

 

Viva - Terveysliikunnan tutkijayhteisö/Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 58 160  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 77 520  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Viva - terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektin tavoitteena on osaltaan edistää ja tukea terveysliikun-

nan mega-maakunnan toteutumista sekä vahvistaa Heinolan/Vierumäen asemaa ja osaamista tällä alueella. Samalla 

vahvistetaan ja laajennetaan Lahden yliopistokeskuksen roolia alueellisena toimijana. Projekti järjestää koulutusta ja 

ohjausta terveysliikunnan alan tutkijakoulutuksen aloittamiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen 
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3@ - Hyvinvointimatkailuverkostoista kansainvälistymistä – kehittämistoimenpideohjelma/Vierumäki Country Club 

Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 101 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 131 000  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.9.2013–30.11.2014     

HANKEKUVAUS: Hanke toteuttaa luonto- liikunta ja hyvinvointimatkailuteemojen kehittämistoimenpiteitä, hyödyntäen 

jo olemassa olevaa osaamista sekä hakien uusista elementeistä - teemojen ja toimialojen rajapinnoista (1-3 tuo-

teaihiota) ja toimintatavoista sekä verkostoista kestävää kasvua, uutta osaamista ja lisää kilpailukykyä kansallisille ja 

kansainvälisille markkinoille. Alueelle laaditaan kansainvälistymisen pelikirja (str.) sekä nostetaan esiin luonto-liikunta 

ja hyvinvointimatkailu -teemaan liittyviä tuoteaihioita (1-3) palvelumuotoilun ja kokeilujen kautta. Toiminnassa hyödyn-

netään alueen osaamista (liikunta, huippu-urheilu, luonto, koulutusosaaminen) sekä kapasiteettia (kesämökit, huvilat, 

loma-asunnot, luonto, yritykset / toimijat) ja haetaan uusia kumppanuuksia (kansalliset toimijat ja verkostot). Kaiken 

kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset - elinvoimaa lisäävät tuote- aihiot, jotka tuotetaan vastuulli-

sesti, uuden ajattelun - palvelumuotoiluun ja kokeilukulttuuriin perustuen. Kansainvälistymisen pelikirja (str.) tukee alu-

een ja organisaatioiden kansainvälistymistä hyödyntäen muita kansallisia verkostoja sekä toimijoita. Toimenpiteillä vah-

vistetaan alueen yrittäjyyttä, toimijoiden ja Vierumäen jo olemassa olevaa brändiä, osaamista sekä luodaan merkittävät 

hyvinvointi- ja matkailualan yhteistyöverkostot / veturin, joka toimii jatkossa myös kansainvälisillä markkinoilla. Tulok-

sina: Alueen tunnettuus kansallisesti ja kansainvälisesti paranee, elinvoimaisuus lisääntyy jota tukee Päijät-Hämeen alu-

eelle luotava verkosto ja sen kytkeminen jo olemassa oleviin verkostoihin. 

 

Kunnolla työhön/Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Tuoterengas  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 423 427  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 536 173  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.6.2011–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Projektin avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään työkyvyn kohenemista heikossa työ-

markkina-asemassa olevilla henkilöillä, joiden fyysinen ja/tai psyykkinen työkyky on alentunut.  

 

Liikkumaan!/Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 121 838  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 204 770  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Projekti tähtää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen sekä osallisuuden 

ja liikkeen lisäämiseen. Projektin tavoitteena on opettajien, koulunkäyntiavustajien, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa-

jien ja kerho-ohjaajien sekä terveydenhoitajien osaamisen kehittäminen liikunnan merkityksestä kouluikäisten tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tähän haasteeseen vastataan liikunnan täydennyskoulutuksella ja erilaisilla toimin-

tamalleilla. Projektin aikana koulutetaan sekä ammattihenkilöitä että vertaisohjaajia. Projektiin palkattava työntekijä 

vastaa koulutusten koordinoimisesta.  
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Maakunnallinen liikuntaneuvonta/Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 330 490  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 440 490  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.6.2012–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Maakunnallinen liikuntaneuvonta -projekti toteutetaan Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilu ry:n (PHLU) 

toiminta-alueella. Sen tavoitteena on päijäthämäläisen väestön terveyserojen kaventaminen, terveysmenojen pienen-

täminen, työurien pidentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy henkilökohtaisella liikuntaneuvonnalla ja liikunta- ja vertais-

ryhmätoiminnalla. Kohderyhmänä ovat erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 20 - 64 vuotiaat kuntalaiset. 

Tavoitteena on saada liikunta entistä paremmin kaikkien päijäthämäläisten saataville ja yhä useampi liikkumaton innos-

tettua liikkumaan oman toimintakyvyn ja terveyden säilyttämiseksi. Päijät-Hämeen jokaisessa kunnassa on terveyslii-

kunnan toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmien keskeisenä osana on terveysliikuntapalveluketju, joka ku-

vaa miten eri hallintokunnat ja sektorit (kolmas- ja yksityissektori) voivat omalla toiminnallaan osallistua kunnassa ter-

veysliikunnan edistämiseen ja tukemiseen. Terveysliikuntapalveluketjussa korostetaan myös eri toimijoiden välistä yh-

teistyötä. Projektin tavoitteena onkin, että liikuntaneuvonta (terveysliikunta) palveluketju toimii kaikissa projektiin osal-

listuvissa kunnissa eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä saumattomasti.  

 

TYÖ-TERLI -Liikkumalla työmarkkinoilla – hanke/Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Lahden ammattikor-

keakoulu 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 39 728  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 47 177  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.1.2014     

HANKEKUVAUS: Tämän esiselvityshankkeen yhtenä tehtävänä on tarkastella terveysliikuntaa, sen toteuttamistapoja ja 

toteuttajia uudella tavalla. Hankkeessa tutkitaan jo toimivia terveysliikunnan käytänteitä ja tehdään suunnitelma uusista 

toimintamuodoista, yhteisistä toiminta-alueista sekä osaamisen jakamisen tavoista sosiaali- ja terveysalanosaajien (fy-

sioterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja sosionomi), liikunnanohjaajien sekä työttömien työnhakijoiden (va-

paaehtoistyö) välillä. Tarvitaan uudenlaista tarkastelua ja innovatiivista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta löyde-

tään keinot ja toimintamallit, joilla tuetaan työmarkkinoilla pysymistä, työkunnon säilymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. 

Varsinaisia hankkeen kohderyhmiä ovat Päijät-Hämeen alueen yritysten työntekijät ja välillisinä kohderyhminä ovat päi-

jäthämäläiset työpaikat, työttömät työnhakijat, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan toimijat, koulutuksen järjestäjät sekä 

alueen kolmas sektori.  

 

Seuramentoroinnilla lisää liikettä maakuntaan/Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 50 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 71 850  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Urheiluseuroilla on akuutti tarve uusille ohjaajille. Haasteena on rajallinen aika ja osaaminen rekrytoin-

tivaiheessa. Uusia toimintatapoja ja uutta toimintakulttuuria rekrytointiin ja ohjaamisen tukemiseen tarvitaan. Hank-

keen varsinaisena kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset liikunta- ja urheiluseurat ja niissä toimivat aikaisempaa ohjaaja- 

ja valmentajakokemusta omaavat henkilöt, jotka koulutetaan seuramentoreiksi. Kohderyhmänä ovat myös koulutetta-

vat ohjaajat. Hankkeessa mukanaoleviin urheiluseuroihin saadaan mukaan 90 uutta ohjaajaa, osa palkallisia ohjaajia. 
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Hankkeen tuloksena 30 urheiluseurassa toimii seurakohtainen mentori, joka rekrytoi, tukee ja opastaa aloittavia ohjaa-

jia. Seuramentorin tuella uusien koulutettujen ohjaajien määrä kasvaa urheiluseuroissa ja urheiluseurojen liikuntahar-

rastusmahdollisuudet lisääntyvät. Uusien koulutettujen ohjaajien myötä urheiluseurojen toiminnan laatua saadaan ke-

hitettyä, urheiluseurojen palvelutarjontaa saadaan lisättyä uusien liikuntaryhmien muodossa ja uusia liikunnan harras-

tajia saadaan lisää seuran toimintaan. Lisääntyvien liikuntamahdollisuuksien johdosta hankkeesta välillisesti hyötyvät 

urheiluseuroissa harrastavat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa. 

 

3.2 ITÄ- SUOMEN SUURALUE 
 

3.2.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR) 

 

Ukkohallan keilahalli/KEILAUKKO OY, HALLAN SAUNA OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 207 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 207 500  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 20.8.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Keilahalli Ukkohallaan 

 

Vuokatti SuperPark/VUOKATTI SUPERPARK OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 706 800  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 706 800  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 7.5.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin sisäaktiviteettipuisto ja 

näin vahvistaa Vuokatin asemaa Suomen monipuolisempana matkailukohteena. Hankkeen taustalla on vahva tahtotila 

tukea lasten ja nuorten liikunnallisuutta lisäämällä alueella aktiivista tekemistä. 

 

Ajoharjoittelu- ja moottorirata/KAJAANIN AJOHARJOITTELURATAKESKUS OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 140 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 140 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Ekologinen ajoharjoittelu- ja moottorirata 

 

IceWay retkiluistelulaji Vuokattiin/ICEWAY OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 12 789  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 12 789  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   
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TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 25.1.2007–31.5.2010     

HANKEKUVAUS: IceWay Oy rakentaa turvallisen ja ylläpidetyn luisteluradan Vuokattiin. Reitin yhteydessä tarjotaan laa-

dukas välinevuokrauspalvelu. 

 

Suksien huoltoon ja kuviointiin liittyvän hiontalaitteen hankinta ja tuotekehitys /SPORTTIKOJOOTTI KY 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 45 100  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 45 100  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 8.6.2012–31.7.2014     

HANKEKUVAUS: Sporttikojootti hankkii uuden suksien huoltoon ja kuviointiin liittyvän hiontalaitteen ja tekee koneeseen 

liittyvä tuotekehitystyötä yhteistyössä laitevalmistajan, suksien valmistajien sekä valmennus- ja huolto-osaajien kanssa. 

 

David kehityshanke/DAVID HEALTH SOLUTIONS OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 172 250  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 172 250  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 8.11.2011–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Kehityshanke kuntoutus- ja harjoituslaitteiden kehittämiseksi. 

 

Frisbeegolf-kiekkojen kehittäminen/OBSIDIAN DISCS OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 9 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 9 500  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 12.5.2014–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Frisbeegolf-kiekkojen kehittäminen 

 

Tahko Spa Training Center -konseptin kehittäminen/TAHKO SPA OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 33 600  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 33 600  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 29.4.2014–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda Tahko Spa Oy:lle tarkkaan mallinnettu ja erilaistuva training center-

konsepti, jonka pohjalta palvelumallia voidaan ryhtyä skaalaamaan eri kohderyhmille. Konsepti luo pohjan tehokkaalle 

myynnille ja huippulaadukkaalle tuotannolle. 
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Ulkoilureittien mobiilinavigoinnin kehittämishanke/CARELIA FOREST CONSULTING OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 49 300  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 49 300  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 3.4.2014–30.3.2015     

HANKEKUVAUS: Yritys kehittää retkeilyreittien jokamiehen navigointijärjestelmää kännyköihin. Tuote sisältää satelliitti-

paikannukseen perustuvan navigoinnin ja retkeilijöiden tarvitsemat keskeiset palvelut samassa paketissa. 

 

KOAKE 3: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012–2014/Kontiolahden kunta 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 212 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 250 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 3.1.2012–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen ympärivuotiseksi 

kansalliseksi ja kansainväliseksi ampumahiihdon ja hiihdon kilpailu-, harjoittelu- ja valmennuskeskukseksi sekä antaa 

alueelle nykyistä paremmat edellytykset toimia Kontiolahden, Joensuun ja muiden lähikuntien asukkaiden kuntoliikun-

tapaikkana.  

 

Seppälän urheilunurmialueen rakentaminen/Kainuun maakunta – kuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 420 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 525 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2010–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: Projektissa tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan urheilunurmialue golfkentän, eläintenhoidon ja 

viherrakentamisen oppimisympäristöksi. Ympäristöä käyttävät myös harrastustoimintaan lajiyhdistykset mm. koiran-

koulutuksesta, jalkapallosta ja yksittäiset golfin harrastajat ja harrasteryhmät. Projektissa hankitaan alueen kunnossa-

pidossa tarvittavia koneita ja laitteita sekä rakennetaan alueeseen liittyviä rakenteita.  

 

LIIKUNTATEKNOLOGIAN LAITEINVESTOINTIHANKE/Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 159 760  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 199 700  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 1.12.2013–31.5.2014     

HANKEKUVAUS: Investointihankkeella pyritään turvaamaan riittävät kone- ja laitteistoedellytykset liikuntateknologian 

maisteri- ja tohtoriohjelmalle. Investointiohjelmalla on tarkoitus hankkia ja ylläpitää laitteita ja tietokoneohjelmia, joilla 

voidaan monipuolisesti mitata ja demonstroida ihmisen liikkumiseen liittyviä fysiologisia, neurofysiologisia ja mekaani-

sia vasteita ja mekanismeja sekä tehdä välinetestausta. Näiden laitteiden toimintakyky edellyttää laitteiden jatkuvaa 

huoltoa, päivityksiä ja erilaisten toimintaan liittyvien tarvikkeiden hankintoja. Arvokas laitekanta vaatii jatkuvaa huoltoa 

ja asiantuntevaa ylläpitoa. 
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LIIKUNTATEKNOLOGIAN MAISTERI- JA TOHTORIKOULUTUSTA TUKEVA INVESTOINTIHANKE (VUOLAB 3)/Jyväskylän 

yliopisto, liikuntabiologian laitos  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 87 967  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 125 667  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 1.12.2010–30.11.2013     

HANKEKUVAUS: Investointihankkeella pyritään turvaamaan riittävät kone- ja laitteistoedellytykset VUOTECH liikunta-

teknologian maisteri- ja tohtoriohjelmalle. Investointiohjelmalla on tarkoitus hankkia ja ylläpitää laitteita ja tietokoneoh-

jelmia, joilla voidaan monipuolisesti mitata ja demonstroida ihmisen liikkumiseen liittyviä fysiologisia, neurofysiologisia 

ja mekaanisia vasteita ja mekanismeja. Näiden laitteiden toimintakyky edellyttää laitteiden jatkuvaa huoltoa, päivityksiä 

ja erilaisten toimintaan liittyvien tarvikkeiden hankintoja. Arvokas laitekanta vaatii jatkuvaa huoltoa ja asiantuntevaa 

ylläpitoa. Lisäksi etenkin tohtoriohjelmassa tullaan rakentamaan ja suunnittelemaan uusia mittauslaitteita ja järjestel-

miä, joilla varmistetaan kansainvälisen vertailun kestävä tieteellinen tutkimustyö. 

 

Testiaseman laitteisto/Itä-Suomen liikuntaopisto Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 34 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 40 000  

HANKELUOKKA: kone-/laitehankinnat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Projektissa kehitetään Urheilun ja liikunnan osaamiskeskuksen ja Itä-Suomen liikuntaopiston valmen-

nuskeskuksen käyttöön tulevaa testiasemaa. Projektin tavoitteena on parantaa testilaitteistoa ja sitä kautta kehittää 

testauspalveluja ja mahdollistaa laajat testauspalvelut eri kohderyhmille osana valmennuskeskuksen toimintaa. 

 

Games for Health Finland - Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena/Kuopio Innovation 

Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 121 940  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 174 200  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2014–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta tervey-

den edistämisessä. Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti esimer-

kiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi. Games for Health-liiketoi-

minnan kehittämiseksi tarvitaan tuotekehitystä, tutkimusta ja koulutusta. Projektissa rakentuva Games for Health Fin-

land -toimintaympäristö tukee yrittäjyyttä, nopeita teknologiakokeiluja sekä järjestää toimintaa aktivoivia tapahtumia. 

Kansainvälinen Games for Health Finland -verkosto luo monialaisen T&K&I -toiminta ja -innovaatioympäristön. Verkosto 

yhdistää pohjoissavolaista ja kansallista liiketoiminta-, tutkimus- ja koulutusosaamista uudeksi Games for Health-liike-

toiminnaksi.  

 

Urheilun ja liikunnan osaamiskeskus/Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 193 200  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 276 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  
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HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Projektin tavoitteena on luoda laadukas ja vetovoimainen valmennuskeskus, jonka toiminta perustuu 

vahvaan akatemiayhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintatapaan. Laadukas valmennuskeskus luo ytimen tulevan 

osaamiskeskuksen suunnittelulle. Osaamiskeskuksen tavoitteena on koota alueen liikunnan ja urheilun osaamisen ja 

resurssit verkostoksi. Projektilla tuetaan alueen urheilullista imagoa ja kansallista sekä kansainvälistä näkyvyyttä, vah-

vistetaan verkostoja sekä luodaan ennakkoluulottomasti uusia yhteistyösuhteita sektoreiden rajapinnoille.  

 

Liikuntaosaaminen vientituotteeksi/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLIIKUNTABIOLOGIAN LAITOS, LIIKUNTATEKNINEN YK-

SIKKÖ, VUOKATTI  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 227 800  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 284 750  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 1.7.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli, jossa Vuokatin kansainvälistä liikuntaosaamista, 

toimintaympäristöä ja lumilajien tutkimus- ja testausolosuhteita käytetään vientitoiminnan aktivoimiseen. Korkeatasoi-

sella liikuntaosaamisella pyritään sisään markkina-alueeseen ja tällä tavoin rakennetaan ja haetaan vientipotentiaalisia 

kohteita valituilla aloilla. 

 

Kontiolahti Snow World/Kontiolahden Urheilijat ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 360 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 375 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 7.6.2007–30.4.2010     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ampumahiihdon maailmanmestaruus- ja maailmancup -kilpailujen jatkuvuu-

den turvaaminen 2010-luvulla kehittämällä jo myönnettyjä maailmancup tapahtumia 2007 ja 2010 kansainvälisten 

huippu-urheilutapahtumien vaatimusten mukaisesti kaikilla osa-alueilla ja lisätä tapahtumien kiinnostavuutta.  

 

Liikkuva urheilu- ja lumitutkimus/OULUN YLIOPISTO  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 432 027  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 432 027  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Tekes  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: Liikkuva urheilu- ja lumitutkimus (LULU) -hankkeen tarkoituksena on jatkaa tutkimusta Hiihto- ja lumi-

tutkimusympäristö (HILU) -hankkeen tuloksia hyödyntämällä. Tutkimustyö ja eri menetelmien tutkiminen johtaa luotet-

taviin ja toistettaviin mittauksiin sekä muuttuvissa että laboratorio-olosuhteissa. Tuloksena on monipuolinen liikkuva 

tutkimusteknologia sekä uusia menetelmiä mitata eri muuttujia suorituskyvystä sekä lumen ominaisuuksista. Jyväskylän 

yliopiston kehittämä 3D voiman mittausjärjestelmä mahdollistaa voimien mittaamisen myös luisteluhiihdosta. Hiihto-

tutkimusta eri menetelmillä on tehty vuosikymmenien ajan, mutta vain muutamia voimien mittaamisesta luisteluhiih-

dossa. 
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Liikkuva urheilu- ja lumitutkimus/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 184 473  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 184 473  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Tekes  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: Liikkuva urheilu- ja lumitutkimus (LULU) -hankkeen tarkoituksena on jatkaa tutkimusta Hiihto- ja lumi-

tutkimusympäristö (HILU) -hankkeen tuloksia hyödyntämällä. Tutkimustyö ja eri menetelmien tutkiminen johtaa luotet-

taviin ja toistettaviin mittauksiin sekä muuttuvissa että laboratorio-olosuhteissa. Tuloksena on monipuolinen liikkuva 

tutkimusteknologia sekä uusia menetelmiä mitata eri muuttujia suorituskyvystä sekä lumen ominaisuuksista. Jyväskylän 

yliopiston kehittämä 3D voiman mittausjärjestelmä mahdollistaa voimien mittaamisen myös luisteluhiihdosta. Hiihto-

tutkimusta eri menetelmillä on tehty vuosikymmenien ajan, mutta vain muutamia voimien mittaamisesta luisteluhiih-

dossa. 

 

Tapahtumat Pohjois-Karjalan markkinoinnin kärkenä-hanke, Case: Ampumahiihdon MC ja MM – kilpailut/Karelia Ex-

pert Matkailupalvelu Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 70 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 85 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 1.12.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan tapahtumaimagon, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistami-

nen. Hankkeen tavoitteet ja tehtävät: 1) Ampumahiihdon MC ja MM-kilpailujen markkinoinnin kehittäminen, 2) Maa-

kunnan tapahtumaimagon rakentaminen, 3) Matkailu- ja tapahtuma-alan vahvistaminen ja 4) Kansainvälistyminen. 

Hankkeen toimenpiteet: 1) Vuoden 2015 MM -kilpailujen yleisilmeen suunnitteleminen ja siihen liittyvät toimenpiteet 

ja 2) Markkinointi- ja mainosmateriaalin tekeminen Ampumahiihdon maailman cup ja MM-kilpailuja varten. Hankkeen 

tulokset: Ampumahiihdon maailman cup 2014 ja MM-kilpailut 2015 tuovat Pohjois-Karjalaan kymmeniä tuhansia kisa-

vieraita, merkittävästi matkailutuloja sekä laajaa medianäkyvyyttä. Kilpailut myös lisäävät koko maakunnan tunnetta-

vuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Tulokset hyödyttävät suoraan ja laajasti elinkeinotoimintaa koko maakunnan alu-

eella ja tukevat alueen kehittymistä entistä haluttavammaksi kohteeksi asumisen, yrittämisen ja matkailun osalta. Pro-

jektissa mallinnetaan MM-kilpailuihin liittyvä markkinointiprosessi ja prosessista saadut tulokset. Hankkeen jälkeen mal-

linnus löytyy kareliaexpert.fi -sivuilta ja on näin ollen on käytettävissä muiden suurtapahtumien hakemisessa ja järjes-

tämisessä. 

 

Valmennuksen palautejärjestelmä ja liikuntateknologian sovellukset/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 165 600  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 165 600  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Tekes  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Projektin tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen kehittämällä prototyyppi valmennuksen palautejär-

jestelmästä, jossa haaste eri urheilijan suorituksesta mitattujen datojen synkronoinnista on ratkaistu. Kehitettävän jär-

jestelmän ominaisuutena on sen sovellettavuus eri toimijoiden omiin kehitys-, tutkimus- tai testaustoimintoihin sopi-

vaksi. Järjestelmän toimintaa (graafinen palautejärjestelmä sekä langattomat mittaukset) tutkitaan ja pilotoidaan pro-

jektissa maasto- ja ampumahiihdossa (Olympia- ja Paralympia).  
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Valmennuksen palautejärjestelmä ja liikuntateknologian sovellukset/OULUN YLIOPISTO  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 39 600  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 39 600  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Tekes  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Projektin tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen kehittämällä prototyyppi valmennuksen palautejär-

jestelmästä, jossa haaste eri urheilijan suorituksesta mitattujen datojen synkronoinnista on ratkaistu. Kehitettävän jär-

jestelmän ominaisuutena on sen sovellettavuus eri toimijoiden omiin kehitys-, tutkimus tai testaustoimintoihin sopi-

vaksi. Järjestelmän toimintaa (graafinen palautejärjestelmä sekä langattomat mittaukset) tutkitaan ja pilotoidaan pro-

jektissa maasto- ja ampumahiihdossa (Olympia- ja Paralympia).  

 

Areenainfra/Leppävirran kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 100 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 359 410  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto  

HANKEAIKA: 1.9.2013–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Vokkolan alueen perusinfrastruktuurin laajentamis- ja rakentamishanke. Liittyy Leppävirran kunnan to-

teuttamaan monipuoliseen urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumien järjestämistilaan. Se täydentää Vesileppiksen matkailu-

tarjontaa ja mahdollistaa alueen matkailupalveluiden kehittämisen ja tarjoaa monipuoliset tilat liikunnan, kulttuurin ja 

yritysten käyttöön. Tällä hakemuksella haetaan rahoitusta infran rakentamiseen.  

 

Leppävirta Areena/Leppävirran kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 210 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 300 000  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto  

HANKEAIKA: 11.4.2011–30.11.2012     

HANKEKUVAUS: Leppävirran kunta on suunnitelee suurten tapahtumien tilan rakentamisesta. Hankkeeseen on varattu 

suunnitteluraha vuoden 2011 budjettiin ja toteuttamiseen vuosille 2012 ja 2013 yhteensä 4,5 milj.€. Halli tulee käsittä-

mään monipuoliset monikäyttötilat ja se mahdollistaa suurten, vetovoimaisten tilaisuuksien järjestämisen (messut, 

näyttelyt, konsertit urheilutapahtumat ja kokoukset ja seminaarit). Halli tulee sijaitsemaan Vesileppiksen läheisyydessä 

ja toiminta organisoidaan yhteistyössä/ toimesta Vesileppiksen kanssa. 

 

KOAKE 1: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012–2014/Kontiolahden kunta 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 105 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 150 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

HANKEAIKA: 3.1.2012–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen ympärivuotiseksi 

kansalliseksi ja kansainväliseksi ampumahiihdon ja hiihdon kilpailu-, harjoittelu- ja valmennuskeskukseksi sekä anta-

maan alueelle nykyistä paremmat edellytykset toimia Kontiolahden, Joensuun ja muiden lähikuntien asukkaiden kunto-
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liikuntapaikkana. Ampumahiihtokeskuksen kehittäminen lisää alueen käyttömahdollisuuksia myös muiden pääosin ur-

heiluun liittyvien suurtapahtumien järjestämispaikkana. Ampumahiihtokeskuksen kehittäminen luo vetovoimaa, joka 

puolestaan myötävaikuttaa matkailuun. 

 

KOAKE 2: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012–2014/Kontiolahden kunta 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 225 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 450 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 3.1.2012–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen ympärivuotiseksi 

kansalliseksi ja kansainväliseksi ampumahiihdon ja hiihdon kilpailu-, harjoittelu- ja valmennuskeskukseksi sekä anta-

maan alueelle nykyistä paremmat edellytykset toimia Kontiolahden, Joensuun ja muiden lähikuntien asukkaiden kunto-

liikuntapaikkana. Ampumahiihtokeskuksen kehittäminen lisää alueen käyttömahdollisuuksia myös muiden pääosin ur-

heiluun liittyvien suurtapahtumien järjestämispaikkana. Ampumahiihtokeskuksen kehittäminen luo vetovoimaa, joka 

puolestaan myötävaikuttaa matkailuun. 

 

Nilsiän Tahkon keskustan alueen matkailuinfran kehittäminen/Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 250 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 000 000  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto  

HANKEAIKA: 1.7.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Matkailukeskuksen monipuolisuudesta huolimatta Tahkon keskusta-alueelta puuttuvat yleiset, kaik-

kien käytössä olevat virkistykseen ja erilaisiin toimintoihin tarkoitetut alueet kuten erilaiset kentät, leikki-, puisto- ja 

oleskelualueet. Myös ulkoilureitistöjen kattavuudessa on puutteita. Nämä puutteet ovat selkeästi nousseet esille neu-

votteluissa potentiaalisten investoreiden taholta. Investorit edellyttävät, että kaupunki huolehtii yleisten alueiden ke-

hittämisestä siten, että ne omalta osaltaan lisäävät asiakkaiden viihtymistä ja viipymää. Suurimmiksi puutteiksi yrittäjä- 

ja asiakaspalautteessa on koettu erityisesti lapsiperheille, nuorille sekä seniori-ikäisille tarkoitettujen kesäaikaisten ul-

koliikuntapaikkojen puuttuminen. Tässä hankkeessa luodaan perusrakenne, jonka päälle rakennetaan virkistykseen ja 

liikkumiseen liittyviä toimintoja.  

 

Paltaniemen uima- ja veneranta/Kajaanin kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 410 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 636 000  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Paltaniemen vene- ja uimarannan kunnostamisen tavoitteena on kohentaa alueen käytettävyyttä ko-

konaisvaltaisesti sekä matkailun, että paikallisten käyttäjien näkökulmasta.  

 

Ilomantsin itärajan retkeilyreitin kehittämis- ja investointihanke/Käytössä ja Kunnossa ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 144 731  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 177 902  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
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VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2013–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Ilomantsin itärajan retkeilyreitin kehittämis- ja investointihankkeessa kehittämistoimenpiteinä on 

suunnitella ja kartoittaa olemassa olevalle Susitaipaleen patikointireitille reittivaihtoehdot maastopyöräilylle, sekä tal-

visina liikkumismuotoina koiravaljakkoajolle sekä hiihtoretkeilylle. Tavoitteena ja tuloksena ovat valmiit suunnitelmat 

reittilinjauksineen ja kustannusarvioineen. Toisena kokonaisuutena projektissa toteutetaan Taitajan taipaleen ja Susi-

taipaleen välinen yhdysreitti Kallioniemestä Särkkäjärven autiotuvalle sekä sen avulla muodostuva uusi rengasreitti.  

 

Käränkälammen ulkoilureitin rakentaminen/Lieksan kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 354 060  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 472 080  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 5.1.2011–28.2.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lieksan kaupungin Loma-Koli nimiselle alueelle ulkoilureittitoimi-

tuksessa vahvistettu Käränkälammen ympäri kiertävä ulkoilureitti. Rakennettavan ulkoilureitin kokonaispituus on noin 

kuusi kilometriä. Tarkoituksena on tehdä talvella hiihtoon ja kesällä jalkaisin liikkumiseen soveltuva ulkoilureitti, joka 

palvelee pääasiassa matkailijoita sekä lähialueella olevien loma-asuntojen käyttäjiä. Reitti valaistaan kokonaisuudes-

saan.  

 

Metsisreitit 2012 – 2013/Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 17 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 20 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.10.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Metsisreitit 2012 -2013 -hankkeen tavoitteena on rakentaa Metsäkartanon nuoriso- ja matkailukeskuk-

sen välittömään läheisyyteen noin 25 kilometrin pituinen monikäyttöreitistö, joka palvelee mm. alueen koiravaljakko- 

ja hiihtokäyttöä pysyvästi 

 

Metsisreitit 2012 - 2013. Vaihe II/Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 94 496  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 107 166  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.10.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Metsäkartanon nuoriso- ja matkailukeskuksen välittömään lähei-

syyteen 32 kilometrin pituinen monikäyttöreitistö, joka palvelee mm. alueen koiravaljakko- ja hiihtokäyttöä pysyvästi. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin reittisuunnitelma ja toisessa vaiheessa toteutetaan reitin rakentaminen val-

misteluineen suunnitelman mukaisesti.  

 

Moottorikelkkareitti Kiuruvesi- Pyhäjärven raja/Kiuruveden kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 129 150  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 184 500  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
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HANKEAIKA: 1.5.2011–30.9.2012     

HANKEKUVAUS: Kiuruvedelle rakennetaan vuoden 2011 aikana virallista moottorikelkkareittiä 29 km välille Kiuruveden 

taajama-Pyhäjärven raja. Reitti rakennetaan maastoon viiden metrin levyisenä niin, että se ottaa huomioiden luontoar-

vot ja liikenteen turvallisuus.  Virallisen moottorikelkkareitin tavoitteena on parantaa huoltamo-, ravitsemus-, majoitus- 

ja elämysmatkailun mahdollisuuksia Kiuruvedellä ja Pohjois-Savossa. 

 

Saimaa Routes: Mikkelin seudun virkistys- ja kulttuurireitistöjen kehittämisohjelma/Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö 

Miset Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 212 100  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 303 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon maakuntaliitto  

HANKEAIKA: 1.1.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Mikkelin seudun virkistys- ja kulttuurireitistöjen kehittämisohjelmassa kartoitetaan nykyiset julkisten 

ja muiden toimijoiden ylläpitämät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat reitit sekä näiden kunto ja ylläpitäjä. Reitistöin-

formaatio kerätään yhteen avoimeen tietokantaan, joka päälle rakennetaan reittien teko- ja katselujärjestelmä (www-

sivusto ja mobiilisovellus). Kuluttaja voi tutustua reitteihin ennalta sekä toisaalta kulkea mm. kulttuurireittejä suoraan 

älypuhelimen GPS-ominaisuutta hyödyntäen. Reittien yhteydessä olevat matkailullisesti merkittävät aktiviteetit ja pal-

velut kartoitetaan ja nämä lisätään reittien yhteyteen. Reitistöt myös merkitään (kartoitetaan) valtakunnallista SFS 4424 

-standardia käyttäen.  

 

Vuokatin urheiluopiston valmennustoiminnan ja liikuntamatkailun toimintaympäristön kehittäminen – suunnittelu-

hanke/Vuokatin säätiö  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 38 800  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 38 800  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 1.11.2012–28.2.2013     

HANKEKUVAUS: Vuokatin urheiluopiston valmennustoiminnan ja liikuntamatkailun toimintaympäristön kehittäminen - 

suunnitelmahankkeen tavoitteena on konkretisoida ns. Tenetin virkistysalueesta (Vuokattikeskus- Tenetin koulu välinen 

alue) sekä Vuokatin vaaran hyppyrimäkialueesta olevat kehittämisideat selkeiksi suunnitelmiksi mahdollisia tulevaisuu-

den investointeja silmälläpitäen. Hanke käsittää Tenetin alueen latu- ja rullarataverkoston kehittämisen palvelemaan 

ympärivuotista valmennustoimintaa, hiihtolajien t & k -toimintaa, kuntoilua ja urheilua, ensilumen käyttöä sekä urhei-

lutapahtumien järjestämistä, tapahtumiin liittyvien tulospalvelu- ja huoltoratkaisujen suunnittelun ja yleisurheilun har-

joitusedellytysten huomioimisen. Vuokatin vaaran hyppyrimäkialueella hanke käsittää valmennus-, tutkimus- ja kv. kil-

pailutoimintaan soveltuvan hyppyrimäen /-mäkien ja siihen liittyvien toimintojen ja tilaratkaisujen sekä huoltotieyhtey-

den järjestämisen suunnittelun huomioiden Vuokatin rinteiden käynnissä olevat hankkeet ja molempien (Vuokattikes-

kus-Tenetti, Vuokatin vaaran hyppyrimäkialue) kohdekokonaisuuksien kustannusarviot. Suunnitelmien teko tehdään 

ostopalveluna, urheiluopiston johtamana ja valvonnassa. Suunnitelmahanke valmistuu vuoden 2013 helmikuun lop-

puun mennessä. 

 

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma/Kuopion kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 69 589  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 90 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.11.2013–31.12.2014     
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HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteet: 1) Puijon alueen brändin vahvistaminen ja symbolointi Pohjois-Savon tunnetuim-

pana maamerkkinä, 2) Puijon suurtapahtumien ja olosuhteiden kehittäminen ja tukeminen, 3) keskeisten liikunta ja 

muuta vapaa-ajantoimintaa palvelevien yritysten ja yhdistysten halli- ja monitoimitilojen sijoitustarpeiden kartoitus, 4) 

Puijon hyppyrimäkien ja Puijon laen saavutettavuuden parantaminen (mm. pysäköinti- ja hissitarpeiden selvittäminen), 

5) aikuisten, nuorten ja lasten ympärivuotisen liikuntamaan rakentaminen, jossa uudet liikuntalajit, vetonaulat ja kon-

septit sijoittuvat ja toimivat merkittävinä käynti- ja toimintakohteina myös kuopiolaisille. Laadittava yleissuunnitelma 

toimii myöhemmin tehtävien päätöksien sekä toteutukseen liittyvien suunnitelmien ja alueen toteutuksen pohjana. 

 

Vuokatin rinnealueen toimintaympäristön kehittämishanke/Sotkamon kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 1 190 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 700 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 15.3.2012–15.11.2013     

HANKEKUVAUS: Hankkeeseen sisältyy rinnetoimintojen kokonaiskehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön 

kehittämisinvestoinnit ja hankkeella tuetaan rinnealueiden yritysvetoisia investointeja. Hanke on luonteeltaan Vuokatin 

urheilulukion/urheiluakatemian toimintaa ja rinnealueen toimintaympäristöä vahvistava hanke. Vuokatin rinnealueen 

jatkoinvestoinnit edellyttävät toimintaympäristön vahvistamista, uusien liiketilojen rakentamista sekä rinnetoimintojen 

(mm. lumetusjärjestelmä, hissit) ajanmukaistamista. 

 

3.2.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR) 

 

Kuntaan kuntoa esiselvitys – hanke/Pohjois-Karjalan kansanterveys ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 13 175  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 15 500  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli kokeilla sähköisen kunto- ja terveysvalmennuksen toimintamallia 

kolmessa erilaisessa kohderyhmässä ja kerätä tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkossa hankesuunnittelussa. Tavoitteena 

oli: 1. Selvittää kohderyhmän motivaatiota ja asenteita sähköistä terveys- ja kuntovalmennusta kohtaan ja valmennuk-

seen sitoutumista sekä sähköisen palvelun soveltuvuutta erilaisille osallistujille. 2. Selvittää toimintaan osallistuneiden 

kokemuksia sähköiseen valmennukseen osallistumisesta ja palvelun käytettävyydestä. 3. Selvittää, tapahtuuko kohde-

ryhmän fyysisessä kunnossa ja/tai kehonkoostumuksessa muutoksia valmennuksen aikana.  Esiselvityshankkeen kohde-

ryhmiä olivat Kiteellä työttömät henkilöt, Rääkkylässä yksinyrittäjät ja Tohmajärvellä kunnan yli 50-vuotiaat työntekijät.  

 

Liikunnasta Laatua Työuriin (LATU ) – hanke/Pohjois-Karjalan Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 229 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 229 500  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2013–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan toimintamalli ikääntyvän työntekijän työ- ja toimintakyvyn yl-

läpitämiseksi ja kohentamiseksi. Toimintamallissa rakennetaan toimiva polku parempaan itsehoitoon, jaksamiseen ja 
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hyvinvointiin. Keskeistä on työntekijän lähelle eli työpaikalle meneminen. Kohderyhmänä on yritysten, julkisen sektorin 

ja työllistävien yhdistyksien ikääntyneet työntekijät. Kohderyhmään kuuluvat terveyden kannalta riittämättömästi liik-

kuvat ikääntyneet naiset ja miehet, joilla on työvuosia edessä sekä heillä on sellaisia terveydellisiä ongelmia tai oireita, 

joihin voidaan vaikuttaa liikunnan, elpymisliikunnan, työtapojen ja elämäntapojen muutosten avulla. Työpaikoilla toteu-

tetut liikuntaohjelmat ja elpymisliikkeet ovat kohentaneet työntekijöiden toimintakykyä ja vähentäneet tuki- ja liikun-

taelinoireita. Ikääntyneen säännöllisen lihasvoimaharjoittelun on todettu lisäävän toimintakykyä ja tasapainoisempaa 

liikkumista 

 

Luonto liikuttamaan/Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 250 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 323 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.1.2015     

HANKEKUVAUS: Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden hyödyntämistä 

hyvinvoinnin edistämisessä parantamalla palvelujen tarjontaa, saavutettavuutta ja laatua. Tämä tehdään kehittämällä 

luontokohteisiin tukeutuvia terveyden edistämisen tuotepaketteja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyn-

tää liiketoiminnassaan. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteis-

työverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perus-

tuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistami-

nen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen. Projektin kohdealueina toimi-

vat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue, Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto sekä Ruunaan retkeily-

alue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kol-

mannelta sektorilta. 

 

Toimintakyvyn vaikutus työelämään/Itä-Suomen yliopisto  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 180 120  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 192 120  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.10.2013–28.2.2015     

HANKEKUVAUS: Hankkeella on tavoitteena kartoittaa yleisimmät syyt jäädä eläkkeelle Pohjois-Savon alueella ja kuinka 

työntekijät itse ja työnantajat voisivat vaikuttaa riskiryhmässä olevan henkilöstön toimintakykyyn ja edesauttaa henki-

löstön jaksamista työskennellä pidempään. Hankkeessa tuotetaan hankkeeseen osallistuvien Pohjois-Savon kohdeorga-

nisaatioiden henkilöstön kanssa yleinen toimintamalli, jossa luodaan toimenpiteitä miten henkilöstön toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja edistäminen otetaan huomioon työyhteisössä ja miten organisaatioiden johtaminen saadaan tukemaan 

näitä toimenpiteitä.  

 

Työyhteisöliikunnan kehittämishanke Pohjois-Karjalassa/Pohjois-Karjalan Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 434 775  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 442 575  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.12.2009–30.11.2013     
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HANKEKUVAUS: Hankkeen myötä työyhteisöliikunnan toimenpiteet tulevat kiinteäksi osaksi henkilöstöpolitiikkaa ja työ-

yhteisön yleistä kehittämistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset työyhteisöt. Tavoitteena on saavuttaa 

ensisijaisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat henkilöt. Hankkeeseen pääsevät mukaan työyhteisöt, joista 

vähintään viisi työntekijää sitoutuu hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena työntekijöiden työtehok-

kuutta lisätään luomalla uusia mahdollisuuksia pysyviin liikunta- ja elämäntapamuutoksiin, laaditaan mukanaoleville 

työyhteisöille työyhteisökohtainen liikuntasuunnitelma ja työntekijöille henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Hank-

keen tuloksena Pohjois-Karjalan alueen työyhteisöihin syntyy uutta liikuntakulttuuria ja kannustavia palkitsemisjärjes-

telmiä. Työntekijöiden hyvinvointi ja työkyky lisääntyy vähentäen sairauspoissaoloja. Hankkeen vaikutuksena entistä 

useampi työyhteisö toteuttaa liikuntasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä pitkäjänteisesti ja entistä useampi pohjois-

karjalainen työikäinen henkilö liikkuu terveytensä ja työkykynsä kannalta riittävästi. 

 

Vesi liikuttaa ja kuntouttaa (VESKU) Vesiliikunnan ja vesiterapian kehittäminen Etelä-Savossa/Mikkelin ammattikor-

keakoulu Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 218 382  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 233 120  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.8.2011-31.7.2013     

HANKEKUVAUS: Päätavoitteena on lisätä vesiliikunnan ja vesiterapian parissa työskentelevien toimijoiden ja alan opis-

kelijoiden osaamista vesiliikunnan ja vesiterapian mahdollisuuksista ja toteutusmuodoista. Tuloksena on projektin ku-

luessa a) tuottaa elämyksellisiä ja terveyttä edistäviä vesiliikunnan palveluja uusille kohderyhmille, b) tuottaa toiminta-

kykyä ja kuntoutumista edistäviä vesiterapiapalveluja esim. ikääntyvälle väestölle, leikkauksista toipuville, muille erityis-

ryhmille ja terveysmatkailijoille, c) tuottaa alueellinen toimintamalli, joka jatkossakin ohjaa vesiliikunnan ja -terapian 

käyttöä, palveluihin ohjaamista, avustajapalveluiden käyttöä, toimijoiden työnjakoa ja tiedotusta, d) vahvistaa hyvin-

vointialan toimijoiden ja alan opiskelijoiden yhteistyötä, e) vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä uusien palvelujen 

syntymisen myötä ja f) luo pohjaa aiheeseen liittyvälle täydennyskoulutustarjonnalle.  

 

Puolivälin Pysäkki- liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea/Kainuun Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 260 119  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 300 119  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.6.2013–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Projektin päätavoitteena on juurruttaa liikuntaneuvonta pysyväksi toiminnaksi mm. Iän Iloinen Kainuu 

2030- ja Muutosta Liikkeellä!- valtakunnallinen strategia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 - strategi-

oiden tavoitteiden mukaisesti Pilottiprojektin osatavoitteena on parantaa hankkeeseen osallistuvien fyysistä aktiivi-

suutta ja ravitsemustottumuksia, synnyttää halu pysyvään elämäntapamuutokseen ja kehittää kustannustehokas, uusia 

teknologisia sovelluksia ja etäyhteyksiä hyväksi käyttävä toimintamalli, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen 

ja henkilökohtaisen neuvonnan myös kuntakeskustan ulkopuolella. Osatavoitteena on parantaa soten ja kuntien henki-

löstön valmiuksia toteuttaa prosessimuotoista neuvontaa ja seurantaa projektissa räätälöidyn koulutuskokonaisuuden 

avulla. 
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Hyvinvoinnin alueellisen tiedontuotannon kehittäminen SOHVI-hanke/Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 272 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 320 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.3.2012–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: SOHVI- hankkeen tavoitteena on 1) tuottaa kansalaisten hyvinvointia kuvaavaa kokemustietoa sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kehittämisen tueksi ja erityisesti palvelemaan kuntien hyvinvointikertomuksia 2) tuottaa uusi ja 

innovatiivinen tapa tunnistaa kokemustiedon pohjalta sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeita erityisesti syr-

jäytymisen ehkäisemiseen ja 3) tunnistaa sektorirajat ylittävät osaamistarpeet ja kehittää palveluratkaisut. SOHVI- hank-

keen toimenpiteinä on 1) hyvinvointitiedon tuottamisen nykytilan alueellinen kartoitus ja kokemuksellisen hyvinvointi-

tiedon kerääminen, 2) hyvinvointitiedon analysointi yhteistyössä kumppaneiden kanssa, 3) Syrjäytymisen ehkäisemi-

seen liittyvä palvelukokeilu, 4) hyvinvointitiedon analysointi, osaamistarpeiden kokoaminen ja opetusmenetelmien ke-

hittäminen ja 5) alueellisten esitysten tekeminen hyvinvointitietoa tuottavien organisaatioiden työnjaosta ja sen kehit-

tämisestä. 

 

Iskussa Inttiin/Etelä-Savon Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 272 401  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 292 401  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.9.2010–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen kohderyhmää ovat fyysisesti passiiviset, ylipainoiset, syrjäytymisriskissä olevat nuoret. Osal-

listujat seulotaan kutsuntatilaisuudessa kyselylomakkeella yhteistyössä Aikalisä!-toiminnan kanssa sekä naisten vapaa-

ehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien valintatilaisuudessa. Jatkossa hankkeeseen ohjataan myös jo ennen kutsuntoja 

tehtävän lääkärintarkastuksen yhteydessä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään ohjattua liikuntaa ja myös heidän 

omaehtoista hyvinvointia tuetaan. Nuoret saavat henkilökohtaista tietoa ja tukea terveellisten elintapojen noudattami-

seen. Odotetut tulokset: Syrjäytymisriskissä olevat nuoret saadaan yhteiskunnan toimintaan mukaan, terveydellinen 

eriarvoisuus vähenee ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Fyysisesti ja/tai psyykkisesti huonokuntoisten 

nuorten mahdollisuus selvitä varusmiespalveluksesta paranee ja nuorten liikunta-aktiivisuudessa ja elintavoissa tapah-

tuu positiivinen muutos. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamalli psykososiaaliseen tukeen tähtäävän Aikalisä! -pal-

velun ja elintapoihin liittyvän tuen välillä. 

 

Liikkuva Mikkeli - Täydellinen liikuntakuukausi/Etelä-Savon Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 42 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 45 000  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.2.2014–31.10.2014     

HANKEKUVAUS: Hanke toteutetaan projektipäällikön johdolla. Kootaan asiantuntijaverkosto (kaupungin liikunta- nuo-

riso ja sosiaalitoimi, kulttuuritoimi, urheiluseurat, ESLi:n hankkeet), jotka vastaavat projektipäällikön johdolla matalan 

kynnyksen liikuntamallin rakentamisesta Mikkeliin. Syntyy Liikkuva Mikkeli -mallia, jota levitetään muualle Suomeen 

yhteistyössä Valon kanssa. Mallin helmi on liikkujan "täydellinen kuukausi", jolloin mahdollistetaan liikunnan harrasta-

minen eri elämäkaaren vaiheissa. Tavoitteena on, että jokaisella mikkeliläisellä on mahdollista harrastaa liikuntaa ja 

urheilua valtakunnallisten terveyssuositusten mukaisesti. 
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Seuramentorit ohjaajien tukena/Pohjois-Karjalan Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 113 164  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 130 472  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.4.2013–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tuloksena 30 urheiluseurassa toimii seurakohtainen mentori, joka rekrytoi, tukee ja opastaa 

aloittavia ohjaajia. Seuramentorin tuella uusien koulutettujen ohjaajien määrä kasvaa urheiluseuroissa ja urheiluseuro-

jen liikuntaharrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Hankkeessa mukanaoleviin urheiluseuroihin saadaan mukaan 90 uutta 

ohjaajaa. Uusien koulutettujen ohjaajien myötä urheiluseurojen toiminnan laatua saadaan kehitettyä, urheiluseurojen 

palvelutarjontaa saadaan lisättyä uusien liikuntaryhmien muodossa ja uusia liikunnan harrastajia saadaan lisää seuran 

toimintaan. Hankkeen tuloksena syntyy pohjoiskarjalaisten seuramentoreiden verkosto. 

 

IB SPORT/Sotkamon kunta, Sotkamon lukio  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 194 062  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 233 810  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.9.2012–28.2.2014     

HANKEKUVAUS: IB SPORT hankkeessa kehitetään Sotkamon lukiossa annettavaa kansainväliseen IB tutkintoon tähtää-

vää lukiokoulutusta, joka tulee toteuttamaan ainutlaatuista IB SPORT opintopolkua. Ohjelmassa huippu-uralle tähtäävät 

urheilijat voivat suorittaa englanninkieliset IB-opinnot urheilu-uran ja valmennuksen tarpeet huomioiden. Urheilun ja 

vaativien opintojen yhteensovittaminen edellyttää pidempää opiskeluaikaa lukiossa ja räätälöityä opinto-ohjelmaa.  

 

Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle/Joensuun kaupunki/liikuntapalvelut  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 249 303  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 288 252  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

HANKEAIKA: 1.4.2012–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Projektin tuloksena syntyy malli itäsuomalaisten urheiluakatemioiden keskinäisestä työnjaosta ja yh-

teisistä pelisäännöistä, akatemioiden ja korkea-asteen oppilaitosten rajapinnat ylittävä viestintä- ja rekrytointisuunni-

telma, malli urheilijan ammatillisesta kasvusta/urheilijan uraohjauksesta osana urheilijan polkukuvauksia (kansallisesti 

uraauurtava oppilaitoskytkentä osana huippu-urheilun muutostyötä), malli urheilijan polusta urheiluakatemiassa ja op-

pilaitoksessa/koulutusohjelmassa (OK:n korkeakoulutyöryhmän työskentelyn pilotointi oppilaitoskentällä), malli urhei-

lijan opinto- ja uraohjausjärjestelmästä (ml. ohjauksen/psykologian opiskelijoiden harjoittelut akatemiaverkostossa 

sekä kuvaus akatemioiden roolista osana ko. järjestelmää); urheilujohtamisen opintokokonaisuus, ml. räätälöidyt koko-

naisuudet esim. seura-, akatemiatoimijoille sekä urheilujohtamisen asiantuntijaverkosto (ml. potentiaaliset kouluttajat, 

mentorit, case-kuvaukset jne.).  

 

Liikkumisesta kansalaistaito II/Kainuun Etu Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 454 977  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 598 177  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2012–30.6.2014    
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HANKEKUVAUS: Liikkumisesta kansalaistaito -ohjelma pyrkii lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia liikkumisen laa-

dun, määrän ja puitteiden kehittämisellä sekä ravitsemuskasvatuksella. Elämäntapamuutokseen tähtäävässä ohjel-

massa pyritään siirtymään ongelmien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on luoda uusi pysyvä liikkumi-

sen kulttuuri.  

 

Liikuntateknologian kansainvälisen tutkimustoiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen Vuokatissa (Vuotech)/Jyväs-

kylän yliopisto  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 925 650  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 089 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 5.12.2010–5.12.2013     

HANKEKUVAUS: Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos aloitti Vuokatissa liikuntateknologian muuntokoulutuksen 

2004 sekä tohtorikoulutuksen 2005. Tulevan hankkeen painopisteinä on kansainvälisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan 

vakiinnuttaminen sekä yritysyhteistyön ja tutkimushankkeiden entistä tiiviimpi synkronointi. Tavoitteena on, että opis-

kelijat valmistuvat kolmen vuoden aikana opiskelujen aloittamisesta siten, että projekti tuottaa 20 liikuntatieteiden 

maisterin tutkintoa pääaineena biomekaniikka, liikuntafysiologia tai valmennus- ja testausoppi. Yhteensä projektiin va-

litaan 42 maisteriopiskelijaa.  

 

VUAA: Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen/Sotkamon kunta, Sotkamon lukio  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 128 043  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 151 338  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.8.2013–30.9.2014     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tuloksena urheiluakatemia toimii Kainuussa Sotkamon lukion alla toimivan organisaation 

johtamana. Yhteistyö Kajaanin kaupungin, Sotkamon kunnan, oppilaitosten, lajiliittojen, seurojen ja Kainuun Liikunnan 

välillä on sujuvaa mahdollistaen valmentajien palkkauksen ja osapuolet ovat sitoutuneet siihen. Toiminnan rahoitus ja 

olosuhteet ovat kestävällä pohjalla. Perusopetuksessa harrastetaan liikuntaa aktiivisesti. Akatemiavalmennusta toteu-

tetaan Kajaanissa joustavasti opiskeluihin yhdistettynä 2. asteella sekä varusmiespalveluksen aikana. Urheilijoiden opin-

tojen ja valmennuksen koordinointi on vastuutettu ja resursoitu Kajaanin oppilaitoksissa. Urheiluakatemia toimii maa-

kunnallisena edunvalvojana urheilu- ja liikuntatoimen osalta suhteessa valtakunnallisiin rahoituksiin. Vuokatti Urhei-

luakatemia on aktiivinen ja tunnustettu toimija valtakunnallisesti ja alueellisesti. 

 

OSKU - osaaminen kuntoon seuroissa /Kainuun Liikunta ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 54 543  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 58 544  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet  

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Kainuun liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kainuulaiset liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat seuratoi-

mijat, seurojen työntekijät, valmentajat ja ohjaajat sekä muiden liikuntaa järjestävien tahojen ohjaajat ja ohjaajiksi ha-

lukkaat. Lisäksi 2. ja 3. asteen opiskelijat ja lasten- ja nuorten ja terveysliikuntaryhmien parissa työskentelevät kunta-

sektorin, muiden julkisyhteisöjen ja järjestöjen työntekijät. 
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SEKE-hanke, eli seurakehittämö hanke, sisältäen liikunta- ja urheilutapahtuma koulutuksen/Pohjois-Savon Liikunta 

ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 275 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 312 140  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.10.2012–31.10.2014    

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda seurahautomomalli. Hankkeessa tavoitellaan seuraavia tuloksia: 1) Pi-

lottiseuroille kehitetään uudenlainen toimintakulttuuri, strategia ja seuroille luodaan uusia hyvinvointituotteita, 2) pi-

lottiseurojen päätoimisten työntekijöiden osaamista vahvistetaan, seurojen työllistämisvalmiutta parannetaan ja va-

paaehtoisia koulutetaan 3) pilottiseurojen kotipaikkakunnilla kehitetään yhdessä kuntaorganisaation kanssa seurojen 

yhteistyöfoorumi, ja riippuen paikkakunnan koosta mahdollisesta ”alafoorumeita” 4) pilotoidaan palveluketju liikunta-

seurojen kehityskaarelle ja luodaan edellytykset tulevaisuuden työllistämiselle seuroissa, 5) kehitetään seurojen osaa-

mista kehittämis- ja tuotteistusprosessien 6) kehitetään vetovoimaisia liikunta- ja urheilutapahtumia. Hankkeen tulok-

sena syntyviä prosesseja pyritään mahdollisuuksien mukaan konseptoimiaan myös muiden järjestöjen käyttöön.  

 

Vuokatin testikatti - analytiikan avulla tehostettuja hyvinvointi-, testaus- ja liikuntapalveluja/Oulun yliopisto, Kajaa-

nin yliopistokeskus, Cemis-Oulu  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 169 142  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 198 990  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.12.2013–31.3.2015     

HANKEKUVAUS: Hankkeessa pystytetään Vuokatin alueelle palvelukonsepti, joka tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalvelu-

jen tarvitsemaa ja niitä täydentävää fysiologista laboratorioanalytiikkaa. Konseptin ansiosta analytiikan saatavuus tulee 

asiakkaille poikkeuksellisen joustavaksi, nopeaksi ja helpoksi. Palvelut ovat yhtäläisesti paikallisten asukkaiden kuin yk-

sittäisten matkailijoiden ja matkailijaryhmien käytössä. Ne hyödyttävät erityisesti työkuntoutettavia ryhmiä, valmen-

nusryhmiä ja kansainvälisiä vieraita. Hanke vahvistaa Vuokatin alueen kilpailukykyä liikunta- ja hyvinvointimatkailussa 

sekä luo uusia yhteistyöverkostoja yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välille. 

 

3.3 LÄNSI- SUOMEN SUURALUE 

 

3.3.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR) 

 

Kurikan keilahalli/KURIKAN KEILAHALLI OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 59 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 59 500  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

6.11.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Kurikan keilahalli 
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Peurungan liikunta-kongressihallin ja kylpylän uudistaminen/KUNTOPOLKU OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 199 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 199 000  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 13.1.2011–31.8.2014     

HANKEKUVAUS: Peurungan liikunta-kongressihallin ja kylpylän uudistaminen. 

 

Hyppyrimäen liukuelementti/KIRKKALA OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 34 160  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 34 160  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 16.1.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Hyppyrimäen liukuelementti 

 

Duudsonit Activity Park – sisäaktiviteettipuisto/SEINÄJOKI ACTIVITY PARK OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 230 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 249 186  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 7.2.2014–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Duudsonit Activity Park- sisäaktiviteettipuisto  

 

Kajak-Sportin vienninkehittämisohjelma./KAJAK-SPORT OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 11 850  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 11 850  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 6.2.2014–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Vienninkehittämisohjelmaan kuuluu Euroopan ja USA:n melonta-alan messuille osallistuminen näyt-

teilleasettajana sekä vierailu Australian tunnetuimmassa melontatapahtumassa. 

  

Kevyen ja tyylikkään suojapannan kehittäminen urheilijoille ja tajunnan häiriöistä kärsiville/TIMPAS OY 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 31 800  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 31 800  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 2.2.2012–30.11.2013     

HANKEKUVAUS: Hankkeessa kehitetään kevyt ja tyylikäs suojapanta urheilijoille ja tajunnan häiriöistä kärsiville.  
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Urheilupinnoitteiden tuotekehitys/MPVSPORTS OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 16 870  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 16 870  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 25.4.2013–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Urheilupinnoitteita myyvän ja asentavan yrityksen tuotekehitysprojekti. 

 

USA:n liikunta- ja hyvinvointimarkkinoiden kartoitus/FIRSTBEAT TECHNOLOGIES OY 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 85 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 85 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 17.5.2011–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: USA:n liikunta- ja hyvinvointimarkkinoiden kartoitus 

 

Zero Point tuotteiden ja menetelmien kehittäminen/ZERO POINT FINLAND OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 21 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 21 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 9.10.2013–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Zero Point Finland Oy valmistaa lääketieteellisiä kompressiotuotteita urheiluun ja vapaa-aikaan. Yritys 

tarvitsee avainhenkilön uusien ja nykyisten tuotteiden kehitykseen. 

 

Hyvinvointimatkailua lapsille ja nuorille/Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 79 436  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 113 480  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on suunnitella uudenlaisia lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi suunnattuja palvelutuotteita ja luoda uusi innovatiivinen toimintakonsepti Piispalaan vahvistaen näin Nuoriso-

keskus Piispalan asemaa hyvinvointimatkailukohteena. Uusi konsepti luodaan yhteistyössä tärkeimpien kehittämis- ja 

tutkimusorganisaatioiden kanssa pääkohderyhmänä lapset ja nuoret. Hankkeen avulla Piispalaan syntyy lasten ja nuor-

ten hyvinvointikeskus joka tuottaa kaupallisia palveluinnovaatioita uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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Gym Coach/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 567 340  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 597 200  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Tekes  

HANKEAIKA: 1.5.2013–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Kuntosaliharjoittelijoille ei ole tarjolla moderneja palveluita harjoittelun ohjaamiseen ja tallentami-

seen. Jyväskylän yliopisto on patentoinut kuntosalilaitteisiin tarkoitetun henkilökohtaisen mittalaitteen, joka voidaan 

yhdistää langattomasti esimerkiksi älypuhelimeen. Gym Coach – projektissa selvitään virtuaalisen valmennus sekä käyt-

täjäkokemus -lähtöisesti mittalaitetta hyödyntävien palveluiden kaupallistamista ja markkinapotentiaalia.  

 

Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämisympäristönä/Kilpa- ja huippu-urheilun tut-

kimus- ja kehittämissäätiö  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 693 978  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 855 256  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen liitto  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.10.2014     

HANKEKUVAUS: Tämän projektin päätavoitteena on luoda yhteistoimintamalli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään 

monialaiseen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia ja hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan 

syntymistä. Tavoitteena on myös uuden yrittäjyyden tukeminen tuotekehityksen ja soveltavan tutkimuksen myötä. Pro-

jektin päätavoite toteutetaan viidellä osatavoitteella. Ensimmäisenä tavoitteena on hankkia olemassa olevia laitteita ja 

menetelmiä täydentäviä uusia mittausmenetelmät ja -laitteita, joiden avulla voidaan kehittää osaamista. Toisen tarkoi-

tuksena on luoda urheilijoiden ja kuntoilijoiden testaukseen palvelukonsepteja sekä kuntoutukseen toimintamalli, jonka 

avulla urheilijat ja aktiiviliikkujat voisivat saada entistä parempaa palvelua vammojen kuntoutuksessa. Kolmantena tar-

koituksena on kehittää uuteen toimintaympäristöön liikunta- ja urheilufysioterapian täydennyskoulutus, joka voisi an-

taa lisäkoulutusta fysioterapeuteille liikunnan ja urheilun parissa toimimiseen. Neljäntenä tavoitteena on markkinoida 

kehitettäviä palveluita ja osaamista Keski-Suomessa sekä koko maassa toimiville organisaatioille ja yrityksille. Viimei-

senä osatavoitteena on tehdä palvelutuotteiden ja huipputestausyksikön liiketoimintaselvitykset ja luoda hallinnointi- 

ja liiketoimintamalli perustettavalle huipputestausyksikölle.  

 

Piispala IceSport Centre/Nuorisokeskus Piispala  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 48 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 96 000  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen liitto  

HANKEAIKA: 22.5.2012–30.9.2012     

HANKEKUVAUS: Piispala IceSport Centre luo uutta innovatiivista toimintaa ja palveluja erityisesti jääurheilun harrasta-

jille vahvistaen samalla alueen matkailupalvelujen kysyntää ja Piispalan asemaa jääliikunnan monipuolisena harjoitus- 

ja koulutuskeskuksena. Tilat ja palvelut täydentävät erinomaisesti nykyistä jääurheilun palvelurakennetta. Toimintatila 

mahdollistaa korkeatasoisen ja Suomessa ainutlaatuisen liikuntateknologian hyödyntämisen ja uusien palvelutuottei-

den käyttöönoton. 
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Kotilammen virkistysalueen rakennusprojekti/Kaskisten kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 53 625  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 71 500  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2012–1.3.2013    

HANKEKUVAUS: Projekti on lähtenyt alulle valtuustoaloitteesta jossa toivottiin että alueelle saadaan sauvakävelypuisto 

siten, että nykyistä kuntorataa laajennetaan ja sen rinnalla kulkee sauvakävelyreitti. Alueelle haluttiin saada isompi py-

säköintialue, joka palvelee paremmin kuntoilijoita. Alueelle toivottiin myös näköalatornia joka palvelee lintuharrastajia. 

Kohteena ovat olleet ulkoilijat, kuntoilijat, perheet, turistit ja lintu-ja luontoharrastajat. Tavoitteena on lisätä ulkoilu ja 

liikunta mahdollisuuksia Kaskisten kaupungissa ja parantaa kaupunkilaisten viihtyisyyttä sekä psyykkistä ja fyysistä hy-

vinvointia. Yhtenä tärkeänä tavoitteen on myös lisätä lasten liikuntamahdollisuuksia järjestämällä perheiden ulkoilupäi-

viä ja koululiikuntatapahtumia.  

 

Ruonan uimarannan kunnostushanke/Kuortaneen kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 13 860  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 22 000  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Ruonan uimarannan kunnostus -hankkeen tavoitteena on uimarannan kunnostus ruoppaamalla pois 

vanha maalaituri ja umpeenkasvaneet alueet (yht 5400 m3), sekä vanhojen pukukoppien, leikkivälineiden sekä wc:n 

uusiminen. Lisäksi rakennetaan veneiden talvisäilytyspaikka. 

 

Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen, vaihe 2/Lapuan kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 16 800  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 30 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 2.11.2009–31.12.2011     

HANKEKUVAUS: Simpsiön ulkoilureittien, Luonto-Simpsiön rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2008. Reiteistä Piis-

panpolku on kunnostettu ja Rytilammen ympäristöä parannettu. Simpsiön ulkoilureittien rakentaminen jatkuu. Reitti-

yhteys Kalliomaanpolku rinnekeskuksesta suojelualueelta Rytinevan kautta Rytilammelle ja hiihtomajalle kunnostetaan. 

Reitti merkitään reittimerkein ja viitoituksin. Kulkua parannetaan pitkospuita rakentamalla. Reitin varrelle pystytetään 

kohdetauluja, joissa kerrotaan mm. alueen historiasta ja luonnosta. Reittiyhteyttä Tohnin polkua rinnekeskuksesta Wan-

haan Karhunmäkeen kunnostetaan ja parannetaan rakentamalla siltoja, pitkospuita ja viitoituksia. Tohnin polun puoli-

väliin rakennetaan laavu. Jatkohankkeella Luonto-Simpsiön reitistö täydentyy ja kulkeminen on helpompaa ja ohjattua. 

Reittivalikoima laajenee ja yhteys Wanhaan Karhunmäkeen paranee. Simpsiön alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Reitistö 

palvelee lähiseudun asukkaita mutta myös matkailijoita, luontoyrittäjiä ja luontoharrastajia. Toteutuksesta vastaa La-

puan kaupunki kumppaninaan Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus.  

    

Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta/Ähtärin kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 118 580  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 167 400  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Etelä-Pohjanmaan liitto  
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HANKEAIKA: 1.3.2012–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Projektin tuloksena syntyy jokaiseen kunnan jo olemassa oleviin teihin ja polkuihin perustuen vähintään 

yksi liikkumista edistävä uudentyyppinen luonto- ja/tai kulttuuripainotteinen reitti. Projektissa syntyy toimintamalleja 

ja suunnitelmia, miten yhteisiä toimintaympäristöjä pienten hyvinvointipalveluja tuottavien ja suurempien matkailualan 

yritysten kesken käytännössä kehitetään ja toteutetaan. Toimintaympäristöt muotoutuvat julkisen ja yksityisen toimi-

joiden toteuttamien toimenpiteiden kautta suunnitelmien mukaisiksi. Alueelle syntyy toimintasuunnitelma terveyspal-

velujen yhdistämisestä hyvinvointi- ja matkailupalveluihin. Toimintaa käynnistetään suunnitelman mukaan ja kehitetään 

edelleen uudistamistarpeiden edellyttämällä tavalla.    

    

TULTE - Tulevaisuuden uudet liikunnan ja terveyden edistämisen konseptit/Jyväskylän Yliopisto, Liikunta- ja terveys-

tieteiden tiedekunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 332 078  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 451 463  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2010–30.9.2013     

HANKEKUVAUS: TULTE-projekti koostuu kuudesta konseptointiosasta sekä kolmesta osaamisen ja teknologian siirtoon 

liittyvästä benchmarking-osasta. Jokaisen konseptointivaiheen aikana luodaan 2-3 uutta liikuntaan tai terveyden edis-

tämiseen liittyvää liiketoiminta- ja tuotekonseptia. Koko projektin aikana pyritään synnyttämään 25 uutta liikunnan ja 

terveyden edistämiskonseptia. 

 

3.3.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR) 

 

TAI LIIKU - taide ja liikuntalähtöiset työelämän kehittämisinnovaatiot/Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 142 217  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 203 167  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet  

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.3.2012–30.4.2014     

HANKEKUVAUS: Projektin päätavoitteena on rakentaa taide- ja liikuntalähtöisiä työelämää kehittäviä palveluja ja toi-

mintamalleja, jotka vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista sekä synnyttävät uusia työ-

paikkoja. Osatavoitteet: 1) Lisätä kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista työelämän kehittäjänä kou-

lutuksen, työpajojen ja konsultoinnin avulla, 2) Tuottaa uusia työelämää kehittäviä palvelukonsepteja, joissa käytetään 

taide- ja liikuntasisältöjä 3) Vahvistaa taide- ja liikunta-alan erilaisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä työ-

elämän kehittämispalvelujen tuottamisessa muun muassa monialaisten työpajojen avulla, 4) Tuottaa ja levittää uutta 

tietoa liikunta- ja taidelähtöisestä työelämän kehittämisestä muun muassa seminaarien ja julkaisun kautta ja 5) Vahvis-

taa Keski-Suomen osaamispohjaa ja tukea alueen työllisyyttä uusien palvelukonseptien ja liiketoimintamahdollisuuksien 

avulla. Projektin tulokset ja vaikutukset: 1) Liikunta- ja taidetoimijoiden osaaminen työelämän kehittämispalvelujen 

tuottamisessa on vahvistunut, 2) On tuotettu ja pilotoitu uusia taide- ja liikuntasisältöihin perustuvia, työelämää kehit-

täviä palvelukonsepteja, 3) Toimialarajat ylittävä kumppanuus ja verkostoituminen on vahvistunut, 4) Tieto työelämän 

monialaisesta kehittämisestä on lisääntynyt muun muassa seminaarien ja julkaisun kautta ja 5) Uusia työpaikkoja ja 

uutta yrittäjyyttä on syntynyt.  
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Motorsport for All/Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 395 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 472 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2012–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Käytännön kokemukset ovat osoittaneet vammautumisen jälkeisen kuntoutuksen keskittyvän varsin 

paljon fyysiseen kuntoutukseen. Moni nuori vammautunut tarvitsee usein psyykkistä kuntoutusta. Usein uudelleenkou-

lutus ei ole kiinnostanut lainkaan kuntoutettavaa, mutta autourheilun harrastamismahdollisuus teknisillä apuvälineillä 

on herättänyt heti positiivisia reaktioita ja samalla auttanut näkemään muitakin mahdollisuuksia oman elämäntilanteen 

kehittämiseen. 

 

3.4 POHJOIS- SUOMEN SUURALUE 
 

3.4.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR) 

 

Limingan Kuntokeskus/LIMINGAN KUNTOKESKUS KY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 5 672  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 6 219  

HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 22.3.2010–31.8.2011     

HANKEKUVAUS: Kuntokeskuksen perustaminen ja toimitilan pintaremontti sekä kalustaminen. 

 

Rukan Golfkentän kaluston, kastelujärjestelmän ja pelialueen parannus- ja laajennustyöt/KUUSAMON GOLF OY 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 13 580  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 13 580  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 16.1.2007–16.1.2009     

HANKEKUVAUS: Rukan Golfkentän kaluston, kastelujärjestelmän ja pelialueen parannus- ja laajennustyöt.  

 

Ympäristöystävällinen kastelujärjestelmä golfkentälle Kuusamossa/KUUSAMON GOLF OY 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 144 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 155 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 20.5.2011–20.5.2013     

HANKEKUVAUS: Kuusamon uuden 18-reikäisen golfkentän kastelujärjestelmä. 
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AIHIO Liikuntapysäkki tuotekehityshanke/AIHIO TECHNOLOGIES OY  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 55 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 55 500  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 17.12.2013–15.12.2014     

HANKEKUVAUS: Yritys kehittää ohjattuja videopohjaisia, 1 - 10 minuutin mittaisia, terveyttä edistäviä liikuntaharjoituk-

sia. Liikuntapysäkin käyttöympäristöja ovat esim. huoltoasemat, terminaalit, kuntosali, toimistot, pankit yms. 

 

Suunnistuskarttojen valmistusprosessin kehittäminen ja tehostaminen nykyaikaista teknologiaa  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 2 450  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 2 450  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yritystuet  

HANKEAIKA: 14.3.2014–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Suunnistuskarttojen valmistusprosessin kehittäminen ja tehostaminen nykyaikaista teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

FIS kilpailu- ja harjoittelurinne/Kuusamon kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 957 400  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 117 000  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan liitto 

HANKEAIKA: 1.4.2009-31.12.2010     

HANKEKUVAUS: FIS kilpailu- ja harjoittelurinne- projektissa rakennettava alue muutetaan koneellisesti hoidetuksi ja va-

laistuksi FIS normit täyttäväksi (vähintään naisten EC) rinteeksi, jonka lähtö- ja päätepisteiden korkeusero saadaan 180 

m:ksi ja rinnealueen pituudeksi 615,6 m. Hankkeen tavoitteena on varmistaa Rukan alppikoulun ja -akatemian kilpailu-

kyky lahjakkaimpien urheilijoiden ja valmentajien keskuudessa, alppilajien osaamiskeskittymän vakiinnuttaminen sekä 

nostaa alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta valituilla kohdemarkkinoilla. 

 

Pyhän FIS kilpailu- ja pujottelurinne/pujottelu/Pelkosenniemen kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 406 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 493 607  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2010–30.12.2010     

HANKEKUVAUS: Pyhän nykyisen Polar-rinteen viereen rakennetaan 600 m:ä pitkä pujottelurinne. Fis-rinteen korkeusero 

tulee olemaan noin 200 m:ä. Pujottelurinne toteutetaan kansainvälisen hiihtoliiton sääntöjä vastaavaksi. Pujottelurinne 

täydentää Pyhän suorituspaikkatarjontaa niin, että matkailualueella on mahdollisuus synnyttää alppilajien harjoitus ja 

kilpailukeskus, joka toimii osana Pohjois-Suomen alppihiihtäjien harjoittelu- ja kilpailupaikkaverkostoa. 
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Pyhän FIS kilpailu- ja pujottelurinne sekä valaistus ja turvajärjestelyt/Pelkosenniemen kunta 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 149 369  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 181 377  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2010-30.12.2010     

HANKEKUVAUS: Pyhän nykyisen Polar-rinteen viereen rakennetaan 600 m:ä pitkä pujottelurinne. Fis-rinteen korkeusero 

tulee olemaan noin 200 m:ä. Pujottelurinne toteutetaan kansainvälisen hiihtoliiton sääntöjä vastaavaksi. Pujottelurinne 

täydentää Pyhän suorituspaikkatarjontaa niin, että matkailualueella on mahdollisuus synnyttää alppilajien harjoitus ja 

kilpailukeskus, joka toimii osana Pohjois-Suomen alppihiihtäjien harjoittelu- ja kilpailupaikkaverkostoa. 

 

Syötteen murtsikkakeskus/Pudasjärven kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 236 840  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 526 312  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2012-31.12.2013     

HANKEKUVAUS: Murtsikkakeskus hankkeessa rakennetaan Syötteen matkailualueelle nykyaikainen murtomaahiihto-

keskus. Hanke sisältää lähtö- ja paikoitusalueen suunnittelun ja rakentamisen. Murtomaahiihtokeskukseen rakennetaan 

elektroniset infotaulut, joilla parannetaan asiakaspalvelun tasoa ja mahdollistetaan reaaliaikainen latujen kunnossapito 

ja seuranta. Murtomaahiihtoladuille rakennetaan kaksi lähtöaluetta, toinen Iso Syötteelle ja toinen Pikku Syötteelle. 

Elektronisia opastustauluja tulee Iso Syötteen ydinalueelle, Luontokeskukselle ja huipulle, Pikku Syötteelle, Pytkynhar-

juun ja Kovalammille. Hankkeen toteuttaminen parantaa matkailijoiden tietoutta alueen maastohiihtolatuverkostosta 

ja sen kunnosta. Projektilla parannetaan käyttäjien viihtyisyyttä alueeseen 

 

Levi Snow Sports Academy/Kittilän kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 126 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 152 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.7.2013-30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on: 1) rakentaa Levi Snow Sports Academyn ja Lapin urheiluakatemian välille 

strateginen yhteistyö, jonka tuloksena Levi Snow Sports Academylle voidaan hakea valtakunnallinen Alppiakatemia – 

status, 2) rakentaa Levistä lumilajien, erityisesti alppihiihdon saralla Suomen monipuolisin harjoittelu-, valmennus- ja 

kilpailukeskus tukipalveluineen 3) kehittää lumilajien opetus- ja valmennustoiminnalle uusi, myös muihin talvilajeihin 

sovellettava toimintamalli (toimiva yhteistyömalli koululaitoksen, matkailukeskuksen sekä toimintaan sitoutuneiden 

avainyritysten kanssa). Hankkeen tuloksena Levi Snow Sports Academy ja Lapin urheiluakatemia vetävät puoleensa lah-

jakkaita urheilijoita niin kotimaasta kuin kansainvälisellä tasolla.  

 

Liikunnan oppimisympäristöjen kehittäminen – hanke/Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 83 790  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 133 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.8.2013–30.4.2015     
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HANKEKUVAUS: Hankkeen tavoitteena on, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän liikunta-alan koulutuksissa on pro-

jektin toteuttamisen jälkeen opetusvälineet ja muut valmiudet opettaa alan tehtäviä moderneilla laitteilla ja uusilla to-

teutussuunnitelmilla. Huippu-urheilun kehittämistehtävän, lumilajit ja taitovalmennus, toteuttaminen nykypäivän väli-

neistöllä sekä verkostoyhteistyön mahdollistuminen. Valmennuksen osaamisen kasvu ja laadun paraneminen. Projektiin 

sisältyviä hankintoja ja kehittämistuloksia hyödyntävät liikunta-alan opettajat, opiskelijat ja muut palveluita käyttävät 

asiakkaat. 

 

Rovaniemi liikunnan ja urheilun huipulla 2014–2020-esiselvitys/Lapin ammattikorkeakoulu 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 50 000  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.9.2014     

HANKEKUVAUS: Rovaniemi liikunnan ja urheilun huipulla 2014–2020 (EAKR) esiselvityshankkeessa vahvistetaan Rova-

niemeä liikunta-alan paikkakuntana. Hankkeessa toteutetaan esiselvitystasoinen liikunta-alan verkostoituminen sekä 

toimintasuunnitelma vuosille 2014–2020. Projektin kautta valmistellaan tulevan ohjelmakauden 2014–2020 aikana to-

teutettavia liikunta-alan (urheilu, liikunta & hyvinvointi) toimenpiteitä. Projektissa verkostoidutaan alueen toimijoiden 

kanssa ja tuotetaan verkostoiduille toimijoille konkreettinen ja laajasti testattu toimintasuunnitelma liikunta-alan kehit-

tämiseksi laajassa yhteistyössä. 

 

Seuratyön ja julkisten palvelutuottajien yhteistyö nuorten elämänhallinnan edistämisessä/Lapin yliopiston koulutus- 

ja kehittämispalvelut  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 44 000  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.4.2013–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Hanke on luonteeltaan esiselvityshanke, jossa valmistellaan hankehakemus seuraavaa ohjelmakautta 

silmälläpitäen. Tavoitteena on rakentaa kolmikannassa hanke, jossa tarkastellaan palveluinnovaatioita, joilla kolmas 

sektori, erityisesti seura- ja järjestötoiminta, voivat edistää ja tukea nuorten elämänhallintaa. Hankkeen tavoitteena on 

saada nuoret aktivoitumaan seuratyön eri muotojen pariin ja rakentaa seuroille uusia palvelutuotteita, joilla ne pystyvät 

paremmin vastaamaan julkisen sektorin kasvavaan (ohjaus)palvelutarpeeseen. Harrastustoiminnan lisäksi seurat voivat 

tarjota nuorille myös muita mahdollisuuksia osallistua, kuten esimerkiksi tapahtumien organisointi- ja markkinointiteh-

täviä, perinteistä talkootyötä sekä valmennukseen liittyviä ohjaustehtäviä. Esiselvityshankkeessa suunnitellaan nuorille, 

seuratoimijoille ja kaupunkien nuoriso- ja liikuntatoimien työntekijöille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka tukee eri 

toimijoiden osallistumista ja antaa yhteisiä työkaluja palveluiden tilaamiselle, toteuttamiselle ja kuluttamiselle.  

 

Etäpeliä ikääntyville - EPI- esiselvityshanke/Lapin ammattikorkeakoulu 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 50 000  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.12.2013-30.11.2014     

HANKEKUVAUS: Esivalmisteluhankkeen lähtökohtana on selvittää ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä ja paranta-

mista sekä sosiaalisten suhteiden kehittämistä tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvan pelillisen palvelun avulla. 

Hankkeen selvitysten tuloksena saadaan uutta tietoa pelillisen palvelun vaatimuksista ikäihmisille suunnattujen pelillis-

ten palveluiden kehittämisessä ja käytössä. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan tietoa pelipalvelun teknisen määrittelyn 
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tarpeisiin ja palvelun markkinakartoitus. Hankkeen tuloksista tullaan vuoden 2014 syksyllä tuottamaan julkaisu sekä 

artikkeli sosiaali- ja terveysalan sekä pelialan julkaisussa. 

 

Rukan half-pipe World Cup 2011/Kuusamon kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 187 250  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 189 250  

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan liitto 

HANKEAIKA: 1.3.2011–31.12.2011     

HANKEKUVAUS: Hankkeen taustana on vuodesta 2001 alkaen tiivistynyt yhteistyö alueen yritysten, kaupungin ja SHL:n 

(nykyään Ski Sport Finlandin) kesken, jonka tavoitteena on ollut kehittää Kuusamoon Rukalle alppihiihdon sekä free-

stylen valmennus- ja kilpailutoimintaan soveltuva, FISin normit täyttävä valmennus- ja kilpailukeskus. FIS on tehnyt 

sääntömuutoksia FIS 47. kongressissa Antalyassa lokakuussa 2010, joiden seurauksena aiemmin rakennettu Rukan half-

pipe ei täytä enää maailmancupin suorituspaikan virallisia vaatimuksia. Rukan half-pipe World Cup 2011 - hankkeen 

päätavoitteena on varmistaa Rukan alppikoulun ja -akatemian vetovoimaisuus ja kilpailukyky lumilautailua ja freestyleä 

harrastavien matkailijoiden sekä lahjakkaimpien urheilijoiden ja valmentajien keskuudessa, valmennus- ja kilpailutoi-

minnan osaamiskeskittymän vakiinnuttaminen sekä nostaa alueen tunnettuutta kansainvälisten arvokilpailujen tuoman 

runsaan positiivisen medianäkyvyyden avulla.  

 

Rukan hiihtostadion kansainväliseksi kilpaurheilu- ja valmennuskeskukseksi/Kuusamon kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 217 770  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 256 200 

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan liitto  

HANKEAIKA: 1.6.2007–30.11.2008     

HANKEKUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Rukan hiihtostadionille kansainvälisen huipputason kilpailujen ja harjoittelun 

edellyttämä tuuliverkko ja jäähdytysjärjestelmä suurmäkeen FIS:n edellytysten mukaisesti. Rakennettavan tuuliverkon 

ansiosta eri suunnilta tulevien taka- ja sivutuulien aikana hyppääminen on mahdollista. Jäähdytysjärjestelmä varmistaa 

hyppyrin ylämäen kunnostuksen lähellä 0-astetta olevissa keleissä. Toimintakuntoon rakennetun Rukan hiihtostadionin 

avulla kohennetaan pysyväisluonteisesti alueen yritysten toimintaympäristöä. Näin parannetaan merkittävästi matkai-

lutuloja ja työllisyyttä Kuusamossa. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset syntyvät matkailusesongin aikaistamisesta 

ja kasvaneen kansainvälisen tunnettuuden ansiosta sekä lisääntyvästä koti- ja ulkomaisten asiakkaiden määrästä. 

 

Kuumalammen ympäristön kehittäminen/Kemijärven kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 420 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 600 000  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2012–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Projektin tavoitteena on kehittää Kemijärven keskustaajamassa sijaitsevan Kuumalammen alueen ym-

päristöä niin, että se palvelee paitsi kuntalaisten virkistyskäyttötarpeita mutta mahdollistaa myös alueen hyödyntämi-

sen matkailun tarpeisiin. Projektissa rakennetaan Kuumalammen alueelle viihtyisä ja mielenkiintoinen ulkoiluväylästö 

Kuumalammen ranta-alueita hyödyntäen, joka väylästö valaistaan osittain ja varustetaan levähdyspaikoilla. Alueelle ra-

kennetaan toimintapuisto, joka varustetaan erityisesti senioreille suunnatuilla liikuntavälineillä ja lasten leikkivälineillä. 

Liikunta- ja leikkivälineiden hankinta toteutetaan hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Lisäksi alueen ulkoiluväylästön 

varrelle varataan paikat vaihtuvalle ulkotaideteosten näyttelylle. Alueelle rakennetaan viljelyalue kerhomaatoimintaa 

varten sekä koirien ulkoiluttamispuisto. Kuumalammen ranta-alueita käsitellään ja viheralueet kylvetään apilaniityksi. 
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Kuumalammen veden laadun parantamiseksi rakennetaan kosteikkoaltaita, joiden kautta hulevedet johdetaan Kuuma-

lampeen. Kuumalampeen hankitaan suihkulähde. 

 

SYKLI - Syötteen liikunta- ja kulttuurikeskus/Pudasjärven kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 276 780  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 509 400  

HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan liitto  

HANKEAIKA: 1.9.2011–31.12.2013     

HANKEKUVAUS: SYKLI hankkeen tavoitteena oli vastata matkailijoiden ja yrittäjien tarpeeseen rakentamalla Syötteelle 

liikuntapalvelukeskus, joka tukee olemassa olevia matkailurakenteita, ympärivuotisuutta ja palvelutuotteiden monipuo-

listamista. Rakennettavan alueen tavoitteena oli monipuolista alueen palvelutarjontaa nimenomaan lapsia ja nuoria 

ajatellen. Hankkeessa tehtiin suunnitelmat liikunta-alueelle rakentuvista toiminnoista ja rakennettiin suunnitelmien 

pohjalta yritysten, etenkin lumettoman ajan, toimintaa tukevia monipuolisen liikunnan mahdollistavia rakenteita. Hank-

keessa toteutettiin investoinnit lasten liikunta- ja elämyspuiston, skeittiparkin ja frisbeegolfradan osalta.  

 

Juutuanpolun ulkoilureitin rakentaminen/Inarin kunta  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 118 510  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 169 300  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.6.2013–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Metsähallitus on toteuttanut Juutuajoen Jäniskosken riippusillan rakentamisen vuonna 2012. Hank-

keen yhteydessä oli tarkoitus rakentaa lähiulkoilureitit luontopolkutyyppisienä Juutuajoen molemmille rannoille Inarin 

kirkonkylästä riippusillalle. Inarin matkailun kehitysnäkymien olessa hyvin nousujohteisia ja saamelaiskulttuurikeskus 

Sajoksen tuoma lisäys alueen tapahtuma- ja kokousmatkailuun edellyttävät kuitenkin laadukkaan lähiulkoilureitin ra-

kentamista. Hankkeen ohjausryhmä päättikin 6.6.2012 kohdistaa metsähallituksen hankkeen määrärahat Juutuajoen 

pohjoisrannan laadukkaan lähiulkoilureitin toteuttamiseen. Lähiulkoilureitin rakentamiselle Juutuajoen eteläpuoliselle 

osalle päätettiin etsiä muita rahoitusmahdollisuuksia. Inarin kunta on päättänyt toteuttaa Juutuajoen eteläpuolen lä-

hiulkoilureitin Jäniskosken riippusillalle. Saarikoskentieltä Riippusillalle rakennetaan n. 2,5 m leveä valaistu lähiulkoilu-

reitti. Valaistus toteutetaan ohjaavana, eli valaisinpylvään sijoittuvat n. 70 m -100 m välein, mikä mahdollistaa mm. 

revontulien täysipainoisen tarkkailun. Kittiläntieltä riippusillalle rakennetaan esteetön reitti, jolloin riippusilta on kaik-

kien saavutettavissa. 

 

Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushanke/Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 254 544  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 347 044  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.7.2013–30.4.2015     

HANKEKUVAUS: Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustusprojektin keskeisenä tavoitteena on luoda ja kehittää 

matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ottaen huomioon sekä ympäristölliset että maisemalliset tekijät ja luontoarvot. 

Luontoon suuntautuvan reitistön tasoa nostetaan. Reittejä ja niiden opastusta parannetaan kasvavat matkailijamäärät 

ja eri käyttäjäryhmät huomioiden. Maastossa liikkujat ohjataan merkityille reiteille, jonne sijoittuvat myös palvelut. Näin 

maastossa liikkuvien turvallisuus paranee ja maaperän kuluminen ja yleinen roskaantuminen vähenee. Kaikkiaan paran-

nettavia latureittejä sisältyy projektiin noin 50 kilometriä sekä moottorikelkkareittejä noin 16 kilometriä. Reittipohjia 

tasataan, reittejä avataan kasvustosta, reittien pehmeikkökohtia vahvistetaan ja rakennetaan rumpuja sekä lavasiltoja. 
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Reiteille osuvien poroaitojen ylityspaikkoja rakennetaan yhteensä viisi kappaletta. Lisäksi reiteille sijoitetaan viitoitusta, 

reittimerkkejä sekä kolme opastetaulua.  

 

Mäntyvaara - Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostus/Rovaniemen kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 71 820  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 102 600  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.3.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Investointihankkeessa toteutetaan Mäntyvaara - Pohtimolampi ulkoilureitin (27 km) kunnostus asian-

mukaiseen, nykyisiä vaatimuksia vastaavaan kuntoon, jolloin reitin markkinointia voidaan tehostaa ja sen käyttö lisään-

tyy asukkaiden, matkailijoiden, vierailijoiden ja eri harrasteryhmien osalta. Hankkeessa toteutetaan Mäntyvaara - Poh-

timolampi ulkoilureitin maasto- ja karttasuunnitelmat, sekä reitin kunnostukseen sisältyvät maastomerkinnät, raivaus, 

reitin pohjatyöt ja tarvittavien siltojen rakentaminen. Reitin viitoitusta parannetaan liikennemerkein, paikkanimiopas-

tein, reittitolpin, opastetauluin ja alueopastetauluin. Lisäksi peruskorjataan pitkospuuosuuksia ja rakennetaan paikoi-

tusalue.  

 

Oulujokilaakson tervareitistö, Kallioselkä-Sankivaaran hiihto- ja patikkareitti/Oulun kaupunki, liikuntavirasto  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 436 900  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 514 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.5.2009–31.12.2010     

HANKEKUVAUS: Kallioselkä-Sankivaara hiihto- ja patikkareitti -hankkeessa on rakennettu alueelle retkeilyreitistö, joka 

toimii osana pidempää ylikunnallista reitistöä. Hankkeen myötä Oulun kaupungin sekä seudun asukkaiden ja matkaili-

joiden virikkeellisen luontoympäristön saavutettavuus on aiempaa parempi. Tervareitistö on maisemallisesti monipuo-

linen patikkareitti kesällä sekä myös vaihteleva ja leveä hiihtoreitti talvella. Reitti seurailee Oulujoen uomaa kierrellen 

ainutlaatuisia luonnon nähtävyyksiä ja elämyksellisiä maisemapaikkoja. Tervareitistö tutustuttaa retkeilijän Oulujoki-

laakson kulttuurihistoriaan ja kertoo Oulujoen reitin yhden tärkeimmän kuljetustavaran, tervan tarinan. Opastus- ja in-

fotauluista selviää mm kuinka terva päätyi Kainuun metsistä Oulun tervahoviin ja myyntiin maailmalle. Tervan tarina 

herättää alueen kulttuuriperinteet eloon ja elävöittää paikallista geohistoriaa, koskenlaskuperinteitä, luontoarvoja ja 

voimalaitosrakentamista sekä Oulujoen lohen historiaa. Tervareitistön opasteet ohjaavat retkeilijän Rokuan harjualu-

eelta Utajärven ja Muhoksen kuntien kautta Oulun Sankivaaraan. Reitin varrella on runsaasti Tervareitistön tervave-

nelogolla varustettuja taukopaikkoja, laavuja ja Kallioselän autiotupa, jotka ovat vapaasti kaikkien käytössä. Reitin ko-

konaispituus Utajärven Rokualta Oulun Sankivaaraan on n. 100 km. Oulun kaupungin alueella reittiä on 16 kilometriä 

sekä taukopaikkoja neljä kappaletta (Pilpaselän, -järven ja -kankaan laavut sekä Kallioselän autiotupa). 

 

Pälli - Utajärven kirkonkylä -hiihto- ja patikkareitin rakentaminen/ osa Oulujoki-strategiaa/Pohjois-Pohjanmaan elin-

keino, liikenne- ja ympäristökeskus  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 174 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 200 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 3.6.2008–30.9.2010     

HANKEKUVAUS: Tervareitistöhankkeessa rakennetaan jokivarren yrityselämään ja kulttuuriperinteeseen sekä maise-

maan ja luontoon tukeutuva korkeatasoinen maastoreitistö. Reitistö koostuu ylikunnallisista hiihto- ja patikkareiteistä. 
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Hankkeen innovatiivisuus perustuu pitkien hiihto- ja patikkareittien ylikunnallisuuteen. Projektissa rakennetaan yksi Ter-

vareitistön puuttuvista reittiosuuksista, reitti Pällistä Utajärven kirkonkylälle.  

 

ROLLO MTB/Rovaniemen Kehitys Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 59 430  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 80 530  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Tavoite on lisätä Rovaniemen tunnettuutta matkailullisena maastopyöräilykohteena ja parantaa asuk-

kaiden maastopyöräilymahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan Rovaniemen alueen maastopyöräilyreitit ja niiden 

kunto. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan alueelle Rovaniemen maastopyöräreitistöstö, joka mahdollistaa useiden eri-

pituisten ja eritasoisten lenkkien variaatiot. Konseptoidaan reitistö ja käynnistetään markkinointi sekä tuotetaan rei-

teistä sähköistä materiaalia julkaistavaksi eri medioissa. Luodaan Rovaniemen alueen yrityksille liiketoimintamahdolli-

suuksia maastopyöräilymatkailun ympärille. Madalletaan asukkaiden kynnystä aloittaa maastopyöräily. Vakiinnutetaan 

Rovaniemelle maastopyöräilytapahtuma. 

 

ROLLO MTB investointi /Rovaniemen Kehitys Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 17 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 35 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.2.2013–31.12.2014     

Kunnostetaan Rovaniemen alueen maastopyöräilyreitistö vastaamaan maastopyöräilyn tarpeita. Tuloksena on selkeä, 

hyvin merkitty, ajettava ja laadukas maastopyöräilyreitistö Rovaniemen alueelle. 

 

Rukan stadionin monikäyttöreitti/Kuusamon kaupunki  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 203 652  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 452 559  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.7.2010–31.12.2011     

HANKEKUVAUS: "Rukan stadionin monikäyttöreitti 2010" - hankkeessa rakennetaan kaikkiaan 1700m pituinen, poikki-

leikkaukseltaan 9 m leveä monikäyttöreitti, jossa on 6 m leveä parkkipäällysteinen kaista ja 3 m leveä kivituhkapinnoit-

teinen kaista. Reitti palvelee talvella virkistyskäyttöä maastohiihto- ja lumikenkäilyreittinä yhdistäen stadionin ladut Ru-

kan ympärysreittiin. Reitti toimii myös arvokisojen normit täyttävänä kilpahiihtolatuna FIS World Cup Ruka Nordic Ope-

ning - tapahtumassa. Kesällä samaa kohdetta voidaan käyttää mm patikointiin, maastorullasuksihiihtoon sekä maasto-

pyöräilyyn. Rukan hiihtostadionin puoleiseen päähän rakennetaan alikulkukäytävä ja reitti valaistaan turvallisuuden ja 

viihtyisyyden parantamiseksi.  

 

Tornion moottorikelkkailun runkoreitistö/Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 262 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 375 000  

HANKELUOKKA: reitistöt   

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 2.1.2013–31.12.2014     
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HANKEKUVAUS: Projektin toteutuksella ohjataan kelkkailijat merkityille, laadukkaille ja hyvin hoidetuille reiteille. Tämä 

vähentää maaston kulumista, roskaantumista sekä häiriöitä asutukselle ja luonnolle. Tornion kaupunkiin on vuonna 

2004 valmistunut ensimmäinen osa kaupungin halki kulkevaa virallista moottorikelkkailureittiä. Projektilla tehtäväksi 

esitetty toinen reittiosa poistaa viimeisen esteen kauan kaivatulta kulkuyhteydeltä Perämereltä aina Jäämerelle saakka. 

Hankkeen toteutuksella saadaan kootuksi moottorikelkkailu luvallisille reiteille ja siten parannetaan valvontaedellytyk-

siä sekä kelkkailijoiden että muiden liikkujien turvallisuutta ja kehitetään matkailun toimintaedellytyksiä.  

 

Saariselän laskettelu- ja rinnetoimintojen, reitistöjen ja liikuntasuorituspaikkojen masterplan/Inarin kunta 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 36 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 60 000  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Lapin liitto  

HANKEAIKA: 1.2.2012–31.1.2013     

HANKEKUVAUS: Inarin kunta on ottanut merkittävän roolin Saariselän matkailualueen kehittämisessä. Inarin kunta ja 

Laatumaa ovat allekirjoittaneet sopimuksen Saariselän laskettelualueen kehittämisestä ja rahoittamisesta. Inarin kun-

nan ja Laatumaan allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti Inarin kunta on ostanut Saariselän laskettelu- ja rinneliiketoi-

minnan syksyllä 2011. Saariselällä maastohiihto aloitettiin laskettelualueella jo 10.10.2011 kesän yli säilötyllä lumella. 

Saariselän liikuntapaikkojen edelleen kehittämiseksi Inarin kunta laatii Saariselän alueelle laskettelu- ja rinnetoiminto-

jen, reitistöjen ja liikuntasuorituspaikkojen Masterplanin, jonka pohjalta liikuntapaikkojen kehittämistä jatketaan tule-

vina vuosina. Suunnitelmalla on selkeä positiivinen vaikutus Inarin kunnan matkailuun laajemmaltikin. Hanke vahvistaa 

merkittävästi Saariselän matkailun kehittämistä ja sitä kautta vahvistaa koko Lapin matkailun kansallista ja kansainvä-

listä tuotetarjontaa. 

 

3.4.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR) 

 

MOPOTuning - Osallisuuteen perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen eh-

käisyyn/Oulun Diakonissalaitoksen säätiö  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 637 500  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 684 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2011–30.4.2014     

HANKEKUVAUS: MOPOTuning-hankkeessa testataan ja jatkokehitetään liikuntainterventiossa uutta, nuorten osallistu-

miseen ja osaamiseen perustuvaa ja nuorille ominaista toimintaympäristöä hyödyntävää aktivointimenetelmää, jossa 

perinteinen terveysviestintä yhdistetään nuorille tuttuun informaatioteknologiaan. Aktivointimenetelmän prototyyppi 

on kehitetty MOPOTuning-hanketta edeltävässä osahankkeessa. Tulevaisuudessa palveluverkkoon on mahdollista kyt-

keä myös muita nuorta aktivoivia tahoja kuten työvoimahallinto. 

 

Innokas - ennaltaehkäisevän toiminnan liikkuva toimintayksikkö/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 50 000  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 50 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2014–30.11.2014     

HANKEKUVAUS: Innokas-hanke edesauttaa osaamispääoman kasvua maakunnan eri alueilla. Palvelun avulla pyritään 

tuomaan esille toimintoja, jotka ovat itsessään motivoivia, mahdollisia kaikille kuntoon tai asuinpaikkaan katsomatta 
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sekä mahdollistavat henkilökohtaisen seurannan ja motivoinnin/aktivoinnin. Hanke lisää liikkuvan toimintayksikön 

osaamispääomaa hajautetun vastuu periaatteella. Vastuu jakautuu taloudellisesti, toiminnallisesti sekä osaamispää-

oman kasvattamisen suhteen kokemusten vaihdon myötä. Liikkuvassa toimintayksilössä pystytään kokeilemaan käytän-

nön toimivuutta uusimmissa liikunta- ja hyvinvointiteknologian, yksityisen sektorin tuottamien liikuntapalvelujen ja kol-

mannen sektorin kansalaistoiminnan osaamisalueissa. Uusien toimijaverkostojen avulla hankkeeseen saadaan kunkin 

toimijatahon erityisosaaminen käyttöön. Laajan toimijaverkoston tuottamien palveluiden ja liikuntainnovaatioiden te-

hokkaan hyödyntämisen tuloksena saadaan työpaikkaliikunnasta nykyistä (kustannus)tehokkaampaa ja vaikuttavampaa 

ja siten vahvistetaan työpaikkojen työhyvinvointia. 

 

Soveltavan liikunnan asiantuntijuus (Sovelias)/Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö (Virpiniemen liikuntaopisto)

  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 37 083  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 37 083  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen 

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2014–28.2.2015     

HANKEKUVAUS: Soveltavan liikunnan asiantuntijuus, Sovelias - projekti kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan alueella sovelta-

van liikunnan toimijat. Toimijoista luodaan yhteistyöverkosto, jota hyödynnetään koulutuksesta ja yhteistyöstä tiedot-

tamisessa. Kyselyllä selvitetään soveltavan liikunnan osaamis- ja koulutustarpeita alueella. Työelämän edustajille koh-

dennettuja työpajoja ja seminaareja järjestetään eri oppimisympäristöissä. Työpajoissa syntynyttä materiaalia käyte-

tään jatkossa koulutusten opetusmateriaalina. 

    

3.5 VALTAKUNNALLINEN OSIO 
 

3.5.1 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR) 

 

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä, KOLIKO-hanke/Hämeen Liikunta ja Urheilu ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 374 228  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 486 228  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.8.2011–30.6.2014     

HANKEKUVAUS: Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä (KOLIKO)-hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten 

liikunta-aktiivisuuden lisääminen koulupäivän aikana sekä henkilöresurssien lisääminen koulun liikunnallisen toiminta-

kulttuurin kehittämiseen. Käytännön tasolla tavoite on luoda kuntiin ja kouluihin oma liikuntakoordinaattorimalli, jossa 

erillinen henkilö toiminnallaan tukee koulun liikunnallistamisprosessia sekä lisää paikallisten seurojen ja koulujen yh-

teistyötä. Jokaiseen hankekuntaan palkataan yksi koordinaattori, joka työskentelee noin viidellä koululla kunnan omasta 

tarpeesta ja painopisteestä riippuen. Koordinaattorin roolina on toimia välituntiliikunnan kehittäjänä, liikuntapäivien ja 

-tapahtumien suunnittelijana, kerhotoiminnan ohjaajana sekä asiantuntija-avustajana liikuntatunneilla.  
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Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla 2/Suomen Palloliitto ry.  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 484 284  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 611 088  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.3.2011–31.3.2014     

HANKEKUVAUS: "Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla” -jatkohankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa pilottihank-

keen (2008–2010) toimintamallia, jossa seurat tarjoavat ja toteuttavat yrityksille ja kunnille erilaisia liikuntaratkaisuja 

edistämään työntekijöiden ja kuntalaisten hyvinvointia. Seuroihin palkataan korkeintaan 15 harrastemanageria/liikun-

takoordinaattoria joiden tehtävänä on kehittää ja tuottaa liikuntapalveluja yritysten henkilöstön ja kuntalaisten käyt-

töön. Valtavirtaistamisen päätavoitteina jatkoprojektissa on vahvistaa seurojen osaamista, hyödyntäen pilottihankkeen 

kokemukset ja tulokset sekä vahvistaa seurojen mielikuvaa yritys- ja kuntasektorilla uskottavina toimijoina myös hyvin-

vointipalvelukentässä. Jatkoprojektissa kehitetään pilottihankeseurojen onnistuneita liikuntapalveluratkaisuja ja luo-

daan uusia malleja työyhteisöille ja kuntalaisille.  

 

Kolmas lähde –jatkohanke/Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 1 312 100  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 1 312 100  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.12.2014     

HANKEKUVAUS: Kolmas lähde -jatkohanke on koordinaatiohanke vuosille 2011–2013 valtakunnallisessa kehittämisoh-

jelmassa "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana". 

 

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä KOLIKO -hankkeen ESISELVITYSPROJEKTI/Hämeen Liikunta ja Ur-

heilu ry  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 24 778  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 24 778  

HANKELUOKKA: Koordinointi-, kehittämis- ja toiminnan organisointihankkeet 

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.1.2011–31.5.2011     

HANKEKUVAUS: Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä KOLIKO-projektin esiselvitysprojektin tarkoituksena 

on kartoittaa kuntien kiinnostus ja suhtautuminen koulun liikuntakoordinaattori-toimintamalliin ja sen toteutumiskel-

poisuuteen kuntien kouluissa. Kevään aikana kehitetään yhteistyössä projektin kaikkien yhteistyötahojen (HLU, kunnat, 

koulut, yhdistykset) kanssa kuhunkin valittuun hankekuntaan sopiva projektin hallinta- ja rahoitusmalli. Tämän kehitys-

työn jälkeen on selvillä kunkin yhteistyötahon rooli ja vastuut varsinaisessa projektissa.   

 

Ready Steady GO! Finland/Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy  

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 173 264  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 225 204  

HANKELUOKKA: muut   

TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämi-

nen  

VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
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HANKEAIKA: 1.8.2011–31.12.2012     

HANKEKUVAUS: Ready Steady GO! Finland hanke on suunnattu sporttitoimialalla toimiville kansainvälisiltä markkinoilta 

liiketoiminnan kasvua hakeville yrityksille ja näiden arvoverkon toimijoille. Hankkeessa kootaan alan klusteriin tuote- ja 

palveluliiketoimintaa, uusinta teknologiaosaamista, tutkimusta ja muotoilua edustavat tahot. Klusteri toimii liiketoimin-

nan kehittämisen ja kasvun mahdollistajana luoden uusia yhteistyömahdollisuuksia ja edistäen alan innovaatiotoimintaa 

sekä uusien konseptien kaupallistamista. Ready Steady GO! Finland -hanke lisää sporttitoimialan mahdollisuuksien ja 

osaamisen tunnettuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ready Steady GO! Finland -hankkeen tavoitteena on li-

sätä Suomen kilpailukykyä sekä rakentaa Suomen maabrändiä sporttiliiketoiminnan (tuotteet, palvelut, teknologiat) 

huippumaana sekä tuottaa kansanvälisille markkinoille uudenlaisia ihmisten psykofyysistä kokonaishyvinvointia lisääviä 

tuote- ja palveluinnovaatioita.  

 

Liikuntaseurasta työtä ja tekemistä –esiselvitysprojekti/Keski-Suomen Liikunta ry 

MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 26 350  

SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 31 000  

HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet 

TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen  

VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

HANKEAIKA: 1.2.2014–30.9.2014     

HANKEKUVAUS: Liikuntaseura pystyy tarjoamaan tänä päivänä nuorelle monenlaista tekemistä. Liikuntaseura pystyy 

aktivoimaan nuoria monella tasolla ja avaamaan heille työllistymismahdollisuuksia, joiden kautta he kiinnittyvät vah-

vemmin yhteiskuntaan. Tämän esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa keskisuomalaisten liikuntaseurojen kykyä ja ha-

lukkuutta tarjota työtä sekä oppimis- ja harjoittelupaikkoja keskisuomalaisille nuorille. Projektin tuloksena syntyy näke-

mys siitä, kuinka halukkaita liikuntaseurat olisivat työllistämään nuoria ja lisäämään nuorten osallisuutta. Lisäksi selvi-

tetään myös, millaista osaamista seurat tarvitsevat lisää, jotta ne voisivat entistä enemmän tarjota nuorille työtä erilai-

silla toimintamalleilla. 

 


