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Leader- ryhmien toiminnasta ja toimialueista hankekaudella 2014–2020 löytyy lisätietoa www.leadersuomi.fi- sivustolta. Sivustolta löytyy myös ryhmien ajantasaiset yhteystiedot sekä toimivat linkit
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1 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET LEADER-HANKKEET
1.1 AISAPARI RY
Paalijärven luonto- ja patikointireitit/Alajärven Paalijärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 22 803,62
KOKONAISBUDJETTI: 35 083
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 24.7.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kylää ympäröivän luonnon virkistyskäytön kehittäminen. Alueen luontoarvojen esiin tuominen ja niiden arvostuksen lisääminen. Luonto-osaamisen ja paikallistuntemuksen parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi alueelle suunnitellaan ja tehdään luonto- ja patikointireitti. Reitti raivataan ja merkitään asianmukaisesti, ja matkan varrelle osuvista luonnon nähtävyyksistä laaditaan infotauluja. Reitin varrelle tehdään nuotiopaikkoja, ojien ylityspaikkoja, pari laavua
ja pitkospuita.
Kylätalon katon ja välikaton korjaus /Mäenpään Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 38 430,54
KOKONAISBUDJETTI:59 133
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Mäenpään kylätalon katon ja välikaton korjaus. Tavoitteena on historiallisen
talon säilyttäminen yhteisenä ja vilkkaana toiminta-, harrastus- ja kokoontumispaikkana.
Frisbeegolfrata Lapua/Lapuan Frisbeegolf Club ry
JULKINEN TUKI: 16 367
KOKONAISBUDJETTI:25 180
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.7.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Lapualle Simpsiön alueelle rakennettavalla 18-väyläisellä frisbeegolfradalla
täydennetään jo alueella sijaitsevan Luonto-Simpsiön aktiviteettipalveluja. Rata palvelee kaikkia lajista kiinnostuneita, aloittelijoista aktiiviharrastajiin. Radan käyttö on kaikille ilmaista.
Koulutus- ja kokoontumistila kotipesä/Alajärven Ankkurit ry
JULKINEN TUKI: 29 354, 65
KOKONAISBUDJETTI: 45 161
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.12.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Alajärven Ankkurit ry hakee Leader-rahoitusta monikäyttöiseen koulutus- ja
kokoontumistilaan. 20-30 hlölle Kitron stadionille. Alajärven yhdistyksiltä on puuttunut koulutus- ja
kokoontumistila ja yhdistykset ovat pitäneet kokouksensa ja koulutuksen milloin missäkin ja usein
puutteellisin välinein. Yhteinen asianmukaisin välinein varustettu tila vähentää vapaaehtoistoimijoiden vaivannäköä ja tehostaa mm. urheiluseurojen valmentajien ja urheilijoiden ajankäyttöä.
Kuoppalan kylän urheilukentän ja pururadan kunnostus/Kuoppalan Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 29 992
KOKONAISBUDJETTI: 45 616
PAIKKAKUNTA: Alahärmä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–1.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on kylän erilaisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen urheilukentän ja pururadan kunnostamisella. Toimenpiteinä pururata saa uuden tasaisen pinnan ja kenttä
kivituhkapäällysteen. Kentän kuorintamaa uusiokäytetään pohjan karkeaan tasoitukseen. Radan valaistus korjataan ja kentän valaistusta tehostetaan nykyaikaisin menetelmin. Kentälle hankitaan moninaisia urheiluvälineitä eri harrastukset huomioiden sekä lapsille leikkikenttä monitoimivälinein.
Urhea hanke (Urheilu- ja liikuntaharrastus elämäntavaksi)/Lapuan Virkiä ry
JULKINEN TUKI: 90 000
KOKONAISBUDJETTI:100 000
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Urhea hankkeella (=Urheilu- ja liikuntaharrastus elämäntavaksi) tullaan kehittämään ja keskittymään toimintamalliin nuorten liikuntaharrastuksen lopettamisen vähentämiseksi
sekä nuorten ja aikuisten aktivointiin. Tämän johdosta Urhea-hankkeella tullee olemaan merkittävä
rooli seuratoiminnan kehittämisessä ja sen toimintamallia voidaan jatkossa monistaa muihinkin seuroihin ja liikuntayhdistyksiin, kun toimintamalli on saatu hiottua käytännössä toimivaksi. Projektipäällikön henkilökohtainen tukipalvelu nuorille, eri lajien yhteisten esittelytilaisuuksien järjestäminen harrastusten aloittamisen madaltamiseksi, liikuntapaikkojen ja mahdollisuuksien "pullonkaulojen" kartoittaminen korjaussuunnitelman laatimiseksi. Olemassa olevien maasto-/suunnistuskarttojen päivittäminen ja uusien alueiden kartoittaminen ja eri lajien välisen yhteistoiminnan edistäminen yhteisten harjoitusten muodossa esim. kestävyys-, nopeus- ja taitoharjoittelussa.
Järviseudun kulttuuripyöräreitit hanke/Järviseutu Seura ry
JULKINEN TUKI: 34 700
KOKONAISBUDJETTI: 38 556
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Järviseudulla on useita maakunnallisesti sekä kansallisesti merkittäviä kulttuuri- ja luontoympäristöjä sekä kohteita, joita on mahdollisuus yhdistää osaksi liikkumista ja joiden
ympärille on mahdollisuus kehittää uusia liikkumisen elementtejä. Mielenkiintoisesti toteutetut
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pyöräreitit lisäävät alueen väestön kiinnostusta oman lähialueen luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä
antaa virikkeellisen ympäristön kuntoilla ja hoitaa omaa terveyttä sekä hyvinvointia. Tavoitteena on
kehittää Järviseudun kuntien alueelle kuntakohtaisia sekä ylikunnallisia pyöräilyreittejä, jotka kokoavat yhteen alueen eri nähtävyydet ja kulttuurikohteet. Toimenpitein kehitetään omaehtoisen
pyöräilyliikunnan kehittymistä seutukunnalla. Samalla luodaan alueen matkailu- ja virkistyspalveluita tuottaville yrityksille mahdollisuus kehittää uusia palveluita ja tuotteita. Tavoite on samalla kehittää seutukuntaa alueena, joka tarjoaa virikkeellisiä sekä virallisesti merkittyjä pyöräilyreittejä.
e-rata – sisäampumarata digiaikaan/Lapuan Seudun Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 35 812,40
KOKONAISBUDJETTI:55 096
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Lapuan Seudun Ampujat ry hakee tukea elektronisten sisäampumaratalaitteistojen hankintaan. Ampumaurheilulla on alueella vahvat perinteet. Ampumaurheilun harrastaminen
Lapualla on keskittymässä ulkoradan lakkauttamisen myötä sisäampumaradalle. Seuran sisäampumaradan taululaitteisto on vanha eikä vastaa enää nykymuotoisen kansallisen kilpailutoiminnan
edellyttämää tasoa. Kilpailutoiminnassa nauhataululaitteista ollaan siirtymässä elektronisiin taululaiteisiin. Asianmukaisen harrastamisen, alueellisten kilpailujen järjestämisen ja valmennustoiminnan turvaamiseksi taululaitteistot täytyy ajanmukaistaa. Taululaitteistojen lisäksi hankkeessa uusitaan taulukoneistojen kiinnitysseinät, ampumapaikkojen pöytärakenteet ja tehdään tarvittavat sähkötyöt sekä seinien maalaus. Hanke vahvistaa alueellista yhteistyötä: Eri ampumaseurojen taululaitteet yhdistämällä pystytään alueella toteuttamaan isoja kansallisia ja kansainvälisiä ampumakilpailuja. Hankkeen toteutus on edellytys olympialajin harrastusmahdollisuuksien säilymiselle alueella.
Hankkeella tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja identiteettiä.
Luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot/Lapuan kaupunki
JULKINEN TUKI: 25 318,08
KOKONAISBUDJETTI: 28 320
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshanke Simpsiö-Malkakoski-Alajoki -akselin luontomatkailun kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden mahdollisuuksien ja edellytysten kartoittamiseksi. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan mahdolliset eri reittivaihtoehdot ja näitten alustavien reittilinjausten toteuttamismahdollisuudet sekä luontomatkailun liitännäistarpeet ja niitten toteuttamismahdollisuudet
(taukopaikat, opastaulut, erityiset käyntikohteet, riistapellot mm.)
Kraatterijärven Georeitti hanke/Järviseutu Seura ry
JULKINEN TUKI: 46 500
KOKONAISBUDJETTI 51 667
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Noin 76 miljoonaa vuotta sitten 0,5 km läpimittainen meteoriitti syöksyi maahan kymmenien kilometrien sekuntinopeudella nykyisen Lappajärven kohdalle. Törmäyskohdalle
syntyi noin 20 km:n läpimittainen kraatteri. Lappajärvi on Suomen kraattereista suurin ja nuorin
sekä parhaiten säilynyt, joten sitä pidetään monesti myös tieteellisesti merkittävimpänä meteoriitin
törmäyksessä syntyneenä järvenä. Kraatterijärvi sijaitsee kolmen kunnan alueella: Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli. Luonto on ollut pitkään yksi suosituimmista matkailun muodoista. Maailmanlaajuisesti suurimpia vetovoimatekijöitä ovat olleet luonnonmaantieteelliset kohteet. Geomatkailua pidetäänkin yhtenä nousevista luontomatkailun muodoista. Lappajärven ainutlaatuinen syntyhistoria
luo Järviseudulle kiinnostavan ja ainutlaatuisen geologisen perustan. Hankkeen aikana kartoitetaan
Lappajärven sekä ympäristön geologiset resurssit, jonka pohjalta tullaan toteuttamaan Lappajärven
ympäri kiertävä Georeitti. Suunnitellun reitin tutustumiskohteiden avulla tuodaan alueen asukkaille
sekä alueella vieraileville esille miten Lappajärvi on syntynyt ja miten syntyhistoria on nähtävissä
maastossa. Georeittiin tullaan linkittämään myös muita alueelta löytyviä mielenkiintoisia käyntikohteita. Hankkeen toimenpiteiden avulla Kraatterijärven ja ympäristön ainutlaatuisuus tulee esille ja
ymmärretään siihen liittyvät mahdollisuudet alueen kehittämisen kannalta.
Itäkylän kuntoradan peruskorjaus ja valaistuksen uusiminen /Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 14 640
KOKONAISBUDJETTI: 29 280
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Itäkylän kuntorata sijaitsee Kuoppalassa metsäisessä mäkirinteessä. Rata ja
valaistus on tehty talkootyönä. Pimeänä aikana kyläläisillä ei ole muuta valaistua paikkaa ulkoiluun.
Myrskytuulet ovat kaataneet säännöllisesti puita sähkökaapelin päälle ja viat on aina korjattu talkootyönä. Tammikuussa 2015 satanut märkä lumi katkoi paljon puita ja tuhosi valaistuksen korjauskelvottomaksi. Kuntoradan valaistus on suunniteltu peruskorjattavaksi siten, että sähkökaapeli kaivetaan maahan ja valot asennetaan metallipylväisiin. Näin valaistus ei olisi sään armoilla. Samalla
rataan voidaan tehdä uusi lenkki ja pinta uusia. On myös suunniteltu mahdollisuutta ekoasein tapahtuvaan ampumahiihdon harrastamiseen. Tähän tarvitaan myös välineet.
Ryhmäliikunnasta kattavaksi kuntokeskukseksi/ Fitfactory Alajärvi
JULKINEN TUKI: 6000
KOKONAISBUDJETTI: 30 000
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 6.4.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: FitFactory Alajärvi on Alajärven ydinkeskustassa toimiva ryhmäliikuntaa, personal trainer -palveluita sekä muuta liikuntaa tarjoava yritys. Yritys on toiminut nykyisessä liiketilassa syksystä 2014 lähtien. Hyvinvointi- ja liikunta-ala ovat vahvasti kasvavia toimialaoja, joten yrityksen kasvun rajat nykyisessä liiketilassa tulivat vastaan. Siksi yrityksessä päätettiin laajentaa sekä
toimitilat että varsinaista toimintaa perustamalla uusiin toimitiloihin ryhmäliikuntatilan lisäksi myös
kattava kuntosali. Vuokranantaja rakentaa noin 300 neliöiset tilat, joihin on suunniteltu hyvällä ilmanvaihdolla varustettu tilava ryhmäliikuntasali (noin 120 neliötä), pesu- ja pukuhuonetilat miehille
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ja naisille (noin 30 neliötä), neuvottelu/työtila, jossa mahdollisesti voi toimia myös hieroja (15 neliötä) sekä yrityksen kokoon nähden kustannuksiltaan järkevä, kattava kuntosali (noin 130 neliötä).
Hankkeen tavoitteena on tarjota entistä kattavammin liikunta- ja hyvinvointipalveluita kaikille alueen asukkaille. Tavoitteena on tehdä liiketoiminnasta pitkäjänteistä ja liiketoiminnallisesti kannattavaa. Tarkoituksena on lisäksi työllistää kokopäiväisesti paitsi yrittäjä itse myös parin vuoden sisällä
1,5 henkilöä.
Kortesjärven hiittisuora/Kortesjärven Hevosjalostusyhdistys
JULKINEN TUKI: 13 060
KOKONAISBUDJETTI: 26 120
PAIKKAKUNTA: Kortesjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hevosvalmennuksen olosuhteiden parantaminen sekä turvallisen valmennuspaikan rakentaminen Kortesjärven Ylikylään. Rakennetaan hiittisuora hevosurheilijoiden käyttöön.
Kilpailukaluston uudistaminen ja kilpailu/harjoitusalueiden parantaminen/Kauhavan Ratsastusseura KaRS ry
JULKINEN TUKI: 20 000
KOKONAISBUDJETTI: 40 000
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.6.2016–9.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kaluston ja harrastuspaikkojen parantaminen Kauhavan Ratsastusseuran alueella kilpailutoimintaa ja valmentautumista varten. Este- ja kouluratsastuskaluston uusiminen,
hankkiminen ja perusparantaminen. Kentän rakentaminen, maastoesteiden rakentaminen. Kohderyhmänä Kauhavan Ratsastusseuran sekä lähialueiden muiden seurojen hevoskerhot, ratsastajat ja
hevosharrastajat, jotka voivat harjoitella ja kilpailla rakennettavilla kilpailualueilla käyttäen hankkeella hankittua kalustoa ja harrastuspaikkoja.
Geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet Kauhavalla ja Lapualla/AISAPARI ry
JULKINEN TUKI: 20 000
KOKONAISBUDJETTI: 20 000
PAIKKAKUNTA: Kauhava ja Lapua
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on esiselvityshanke, jossa kartoitetaan Kauhavan ja Lapuan alueella sijaitsevat geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet, tavoitteena niiden hyödyntäminen alueen viihtyisyys- ja vetovoimatekijänä.
CrossFit Lapua 3.0/Juho Annala Fitness
JULKINEN TUKI: 2608,2
KOKONAISBUDJETTI: 13 041
PAIKKAKUNTA: Lapua
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HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 28.04.2017–14.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Edeltävien hankkeiden (Crosstraining Lapua (nyk.CrossFit Lapua) ja CrossFit
Lapua) edelleenkehittäminen ja laajentaminen palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa. CrossFIt Lapua muuttaa isompiin toimitiloihin 6-7/2017 alkaen. Palvelutarjonnan laajentaminen myös ohjattujen tuntien ulkopuolelle ns. omatoimiharjoittelutilan tarjoaminen asiakkaille. Lisäksi palvelutarjonta
laajenee lasten ja nuorten sekä senioreiden ohjatuilla harjoitustunneilla. Toimintaa kehittääksemme tarvitsemme lisää urheiluvälineitä. Ilman tukea yrityksen kehittäminen ja palvelun parantaminen viivästyvät tai estyvät kokonaan.
Kuntalaiset kuntoon!/Evijärven Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 90 000
KOKONAISBUDJETTI: 100 000
PAIKKAKUNTA: Evijärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kuntalaiset kuntoon! - hankkeella rakennetaan Evijärven urheilijat ry:lle laajaalainen ja innovatiivinen toiminta-ajatus ja strategia, joka tulee tulevaisuudessa toimimaan aktiivisen seuratoiminnan pohjana. Hankkeen aikana herätetään into ja kipinä liikuntaan, joka valitettavan
monelta kuntalaiselta on hiipunut arjen kiireissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat evijärveläiset lapset ja nuoret, työikäiset aikuiset sekä senioriväestö. Toimenpiteissä huomioidaan eri ikäryhmien tarpeet ja toiveet ja innostetaan liikkumaan myös yhdessä perheet ja sukupolvet yhdistäen. Hankkeen
toimintoja suunnataan lisäksi kesäasukkaille, hankkeen toimintoihin voivat osallistua myös naapurikuntalaiset. Keskeinen toimenpide on liikunta- ja harrastetoimintaa sekä -palveluita tarjoavien toimijoiden kokoaminen verkostoksi ja yhteisen liikuntakalenterin luominen. Eri toimijoiden resurssien
kokoamisella varmistetaan monipuoliset, tavoittavat ja innostavat liikuntapalvelut myös hankkeen
päättymisen jälkeen. Hankkeen tuloksena Evijärven urheilijat ry nostaa yhdessä muiden toimijoiden
kunnan, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa evijärveläisten kunnon ja yhteishengen korkealle!
Huhmarkoski hanke 2015/Huhmarkosken Kyläyhdistys
JULKINEN TUKI: 21 019,7
KOKONAISBUDJETTI: 32 338
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–30.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kylän yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan kehittäminen, kylätalon maisemanhoito, kyläläisten liikuntaharrastusten tukeminen.
Haapakosken kylän liikunta- ja leikkipuisto/Haapakosken Kyläyhdistys ry, Hourunkosken kesäteatteri
JULKINEN TUKI: 31 011,5
KOKONAISBUDJETTI: 47 710
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kylään rakennetaan liikunta- ja leikkipuisto. Tavoitteena on lisätä kylän elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja mahdollistaa eri-ikäisten kylläisten kohtaamisia.
Puisto lisää myös koululaisten välituntiaktiivisuutta ja -virikkeitä.
Kleemolan kylätalo komiaksi/Kleemola-Varpula-Varvaan Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 34 825,05
KOKONAISBUDJETTI: 53 577
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kleemolan kylän keskipiste vanha kyläkoulu ja ulkorakennus remontoidaan nykyajan vaatimuksia vastaavaan kuntoon. Hankkeessa maalataan ulkokatot, remontoidaan keittiö ja
wc-tilat, kunnostetaan eteinen ja pesutilat, uusitaan vesijohdot ja lämminvesivaraaja sekä asennetaan ilmalämpöpumput. Uusittuja nykyaikaisia tiloja tullaan käyttämään juhliin ja kokoontumisiin.
Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife –hanke/Järviseutu Seura ry
JULKINEN TUKI: 117 199,09
KOKONAISBUDJETTI: 131 640
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2015–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Ulkoilu on osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Koko aikuisväestöstä 96 %
harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden mittaan. Eri selvityksissä luontomatkailu on nähty sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävimmäksi matkailun tulevaisuuden kasvusuunnaksi. Nousevia
trendejä ovat mm. perinteisiin liittyvät arvot, joka viittaa matkailijan tarpeeseen perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Järviseudun seutukunta poikkeaa järvisyydellään perinteisestä
eteläpohjalaisesta maisemasta. Vesistöjen lisäksi seutukunnan historia sekä ympäröivä luonto antavat monipuoliset mahdollisuudet kehittää alueelle uusia luontoreittejä ja tätä kautta paikallista
luonto- ja kulttuuriarvoja arvostavaa ja niihin perustuvaa virkistys- ja matkailutoimintaa. Hankkeen
tarkoituksena on suoraan tai välillisesti kehittää alueen luonto-, aktiviteetti- ja hyvinvointimatkailua
tukevia reitistöjä, sekä edistää niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden tuotekehitystoimintaa.
Hankkeen toimenpitein edistetään uusien virkistys- ja matkailukäyttöön soveltuvien, virallisesti luokiteltujen reitistöjen toteuttamista. Samalla selvitetään myös muita alueita, joille voidaan kehittää
uusia virkistys- ja aktiviteettimatkailua palvelevia kokonaisuuksia. Hankkeessa kehitetään reitistöjen
sisältöjä sekä toiminnallisuutta huomioiden alueen historia- ja perinnetieto.
Ilmaradan ja tarvikkeiden hankinta/Härmän Siskot ry
JULKINEN TUKI: 10 059,01
KOKONAISBUDJETTI: 15 475
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.12.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on nostaa telinesalin kapasiteettia, jolloin salissa pystyy harjoittelemaan kaksi kilpajoukkuetta samaan aikaan. Tämä vapauttaa salivuoroja harrastetoiminnalle ja
mahdollistaa uusien harrasteryhmien perustamisen. Uusien harrasteryhmien perustamiselle on jatkuva tarve, sillä tulijoita ryhmiin on joka vuosi enemmän kuin vapaita paikkoja. Lisääntynyt tarjonta
mahdollistaa, että kaikki voimistelu- ja liikuntaharrastuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret pääsevät mukaan liikunnan pariin.
1.2 AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA RY
Vipinää räpylään/Mailajuniorit ry
JULKINEN TUKI: 46 804,80
KOKONAISBUDJETTI: 66 864
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vipinää räpylään hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Pohjois-Satakunnan alueella palkkaamalla liikunta-aktivaattori, jonka tehtävä on harrastustoiminnan aktivointi seutukunnalla, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen osaamiseen liittyvän materiaalin kokoaminen ja materiaalin testaus Mailajuniorien toiminnassa,
Maila&Pallo -kerhon ja aikuisten harrastepesiksen koordinointi sekä 3.sektorin ja eri yhteisöjen yhteistyön kehittäminen alueella. Tavoitteena on myös iloiseen ja vapaamuotoiseen liikkumiseen aktivoiminen ja lasten ja nuorten liikkumiseen liittyvän valmennustietouden lisääminen Pohjois-Satakunnassa; erityisenä painopistealueena on fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Hankkeen tavoitteena on myös nuorten työllistäminen erityisesti nuoria motivoivassa työympäristössä ja
sitä kautta mahdollistaa nuorten paremmat vaikutusmahdollisuudet oman toimintaympäristön kehittämiseen ja vastuun ottamiseen omasta työllistymisestä. Vipinää räpylään hankkeen tavoitteena
on lisäksi Pohjois-Satakunnassa toimivien; erityisesti liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvien 3. sektorin
sekä eri yhteisöjen toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja sitä kautta kehittää harrastustoiminnan
rahoituksen monipuolistamista ja yhteistyön jatkuvuutta.
Selvitys maapohjahallin rakentamiseksi Jämille/Jämijärven kunta
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2015–29.2.2016
HANKKEEN KUVAUS: Selvitys katetun maapohjaisen tapahtuma- ja liikuntahallin toteuttamismahdollisuudesta Jämille.
Frisbeegolf, Kalpakka/Lions Club Merikarvia ry
JULKINEN TUKI: 14 000
KOKONAISBUDJETTI: 28 000
PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 1.9.2015–30.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Lions Club Merikarvia suunnittelee hanketta, jolla rakennettaisiin Merikarvialle
18 -väyläinen, kansalliset kilpailutoiminnan kriteerit täyttävä frisbeegolfrata. Rata on kaavailtu rakennettavaksi Kalpakan pururadan tuntumaan, kokonaan Merikarvian kunnan omistamalle maalle.
Hankkeen tavoitteena on tuoda kaikkien kuntalaisten ulottuville uusi liikuntaharrastusmuoto, jonka
aloittamisen kynnys on erittäin matala. Rata tuo kuntaan myös ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä pelaamaan eli se parantaa kunnan houkuttelevuutta matkailullisesti. Frisbeegolf on myös erinomainen
vaihtoehto yritysten ja yhteisöjen tykytoimintaan ja asiakastilaisuuksien ohjelmanumeroksi. Aivan
erityisesti hankkeella ajatellaan nuorisoa, jolle rata tuo uuden terveellisen vaihtoehdon ajanviettoon. Matalan ryhtymiskynnyksen ja kohtuullisen fyysisen kuormittavuuden vuoksi laji todennäköisesti tavoittaa myös niitä nuoria, joiden liikkuminen muuten jää vähäiseksi.
Ampumaurheilutoiminnan kehittämishanke/Kankaanpään Ampumaurheilijat ry
JULKINEN TUKI: 32 000
KOKONAISBUDJETTI: 64 000
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.8.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on investoinnein laajentaa ampumaurheilun harrastusmahdollisuudet suuremmille käyttäjäryhmille, sekä mahdollistaa kesäajan harjoittelun jatkuvuus
ruutiaselajeissa.
Pohjois-Satakunnan Geopark-projekti/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 126 282,82
KOKONAISBUDJETTI: 139 771
PAIKKAKUNTA: koko Pohjois-Satakunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä alueella, jotta Geopark-hakemus voidaan jättää syksyllä 2018. Tavoitteena on saada luontomatkailualueen retkeily- ja matkailuinfra sellaiselle tasolle, että kohteet
ovat saavutettavissa ja turvallisia ja että ne edistävät alueen geologisesta ja luonnonperinnöstä viestimistä kohderyhmille. Rakenteet mahdollistavat kohteiden ja reittien tuotteistamisen geo-/ympäristökasvatuksen ja geomatkailun näkökulmasta niin paikalliselle, valtakunnalliselle kuin kansainvälisellekin yleisölle. Tavoitteena on saada yritykset mukaan opastustoimintaan ja aktiviteettien tarjontaan geologisten kohteiden ympärillä. Retkeilypalvelujen tasolla on suuri merkitys matkailutoiminnan paikallistaloudellisille vaikutuksille. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset,
yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti niin alueella kuin sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat). Hankkeesta hyötyvät erityisesti
alueen koti- ja ulkomaiset matkailijat ja niille palveluja tarjoavat yritykset. Geopark-alueella asetetaan tavoitteeksi 25 % matkailijamäärien kasvu kymmenen vuoden aikajänteellä.
Into ry moottorikelkka ja ajanottolaitteet/Merikarvian Into ry
JULKINEN TUKI: 13 278, 75
KOKONAISBUDJETTI: 17 705
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PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.1.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Moottorikelkkaa ja ajanottolaiteita haetaan Merikarvian Into ry:n Hiihtojaoston käyttöön. Hiihtojaosto oli anonut pääseuralta rahaa moottorikelkan hankkimiseksi latujen teko
varten. Lisäksi on tarkoitus hankkia ajanottolaitteet, näyttötaulu ja kuljetuslaukut. Merikarvian Into
ry:n taloudellinen tilanne on hyvä, mutta Hiihtojaoston rahat eivät riitä hankkeen toteutukseen.
Hiihtojaoston on aiemmin hankkinut Leader-rahoituksella huoltorakennuksen ja latukoneen (traktorin lisälaite) valaistun pururadan alueelle, missä urheiluseura ylläpitää latuverkostoa. Latukonetta
ei korvata tällä hankinnalla, vaan se tarvitaan lisäksi. Hiihtostadionille on valmistunut ylikulkusilta ja
silta ei kestä painavalla traktorilla yliajoa (latujen teko helpottuu ilman yksityisten lainalaitteita).
Haussa olevat ajanottovälineet sopivat yhteen ja täydentävät aiemmin hankittujen kanssa. Kohderyhmänä: koko kunnan väestö, kesäasukkaat, matkailijat ts. liikuntaan aktivointi, tarjolla hyvät laadukas latuverkosto ja kilpailutoiminnassa ajanotto paranee.
Lunta Pohjois-Satakuntaan/Jämin Jänne ry
JULKINEN TUKI: 48 000
KOKONAISBUDJETTI: 64 000
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi, Kankaanpää, Parkano ja Honkajoki
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.1.2016–30.4.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan kaksi tehokasta lumitykkiä varusteineen neljän urheiluseuran (Jämijärvi, Kankaanpää, Parkano ja Honkajoki) yhteiskäyttöön sekä niiden kuljettamiseen tarvittava kontti. Tavoitteena on saada aikaiseksi toimintatapa, jolla varmistetaan maastohiihdon suorituspaikat hankkeen paikkakunnille, pidentää harrastesesonkia sekä antaa valmiuksia seuraavaan
vaiheeseen: lumen säilömiseen seuraavaa kautta varten sahapurujen alle.
Lähdetään liikkeelle!/Pomarkun kunta
JULKINEN TUKI: 35 549
KOKONAISBUDJETTI: 35 549
PAIKKAKUNTA: Pomarkku
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Lähdetään liikkeelle! hanke toimii hyvin tiiviissä yhteistyössä pomarkkulaisten
urheiluseurojen, seurakunnan, yritysten, seudun oppilaitosten, PoSa:n, KELA:n Prizztechin sekä kunnan hallintokuntien kanssa. Hankkeen perusajatuksena on kannustaa työttömiä osallistumaan täysipainoisesti ja tasavertaisena kunnan toimintaan. Lähdetään liikkeelle hankkeessa Pomarkussa järjestettävät liikuntapalvelut tarjotaan maksuttomina paikkakuntalaisille työttömille ja he pääsevät
aktiivisesti mukaan uutta luovaan toimintaan; osallisuus lisääntyy. Samalla he sitoutuvat osallistumaan kunnassa järjestettävään aktiiviseen ohjaukseen, jonka tarkoituksena on poluttaa heitä pois
työttömyydestä yksilöidyn suunnitelman mukaisesti. Kunnassa käynnissä oleva Yhteisöllinen Pomarkku hanke teki kyselyn kaikille kuntalaisille toivotuista muutoksista ja suunnitelmista kunnan
elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Suurimmaksi kehityskohteeksi kuntalaiset nostivat työttömyyden hoidon. Hankkeessa työttömät pääsevät osallistumaan hyvinvointia tukevaan
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osallistavaan toimintaan: osallistumaan itse erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin, ylläpitämään urheiluvälineiden välinevuokraamoa, hoitamaan monitoimihallin infopistettä ja osallistumaan kaikkeen urheiluun liittyvään toimintaan matalan kynnyksen työtoiminnassa. Työttömät voivat osallistua myös
valmennus- tai muihin seuratoiminnan tarjoamiin tehtäviin. Pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus
löytää heille uusia urapolkuja. Pomarkun kunnassa on kolmisen vuotta toiminut ns. seinätön työpaja, joka sai alkunsa pitkäaikaistyöttömille suunnatusta Kuntakokeilu hankkeesta. Pomarkussa niin
kunnan virkamiehet kuin kuntalaisetkin ovat omaksumassa uuden tavan toimia työttömyyden hoidossa. Lähdetään liikkeelle! hanke kehittää toimintaa edelleen yhteisöllistävämpään ja tasavertaisempaan suuntaan - työllisyyden hoidon toimet koskevat kaikkia pomarkkulaisia työttömiä työttömyyden kestosta riippumatta.
KANSAINVÄLINEN ESISELVITYSHANKE URHO-LINJAN KEHITTÄMISEEN: Yhteistyön voimaa meillä
ja muualla/Kankaanpään kaupunki
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityksessä pyritään selvittämään pilottina alueellemme kokonaisvaltaista
liikkumisen mallia, jossa lapset ja nuoret innostettaisiin liikkumaan sekä aktivoitaisiin kaikki ikäluokat entistä paremmin liikkumaan siten, että liikuntakasvatuksessa ovat mukana kaikki ns. positiivisen mahdollistamisen kautta. Liikunta pitäisi mieltää jokaisessa oppiaineessa jossakin muodossa toteutettavaksi, vaikkapa jokaisen oppitunnin aikana. Lapsille ja nuorille pitäisi pystyä järjestämään
myös mahdollisuuksia kokeilla erilaisia lajeja esimerkiksi lajiliittojen yhteistyöllä, koska valtava
määrä mahdollisia lajilahjakkuuksia jää myös täydellisesti löytämättä nykyisen kasvatusmallin mukaan. Kankaanpään yhteislyseo toimii hankkeen alueellisena koordinoijatahona. Lisäresursseilla
pystymme rakentamaan pysyvän yhteistyömallin lapsen varhaiskehityksestä armeijan jälkeiseen
työelämään ja senioritoimintaan. Ihanteellisessa tilanteessa lapsi aloittaa liikuntaan perehdytettyjen esiopettajien käsissä opintiensä ja suorittaa peruskoulun aktiivisesti liikkuen ja harrastaen. Lukion ja/tai ammatillisten opintojen ohessa oppilas voisi valmentautua kansainvälisen yhteistyön mukana tuomissa oppilaitoksissa esim. yhden opintojakson ajan. Tavoitteenamme on selvittää miten
toteuttaa aktiivinen oppimispolku, harrastus- ja oppilaitos- ympäristöineen ja tarvitsemme suunnitelman, jossa otetaan huomioon lapsen kehitys ja oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Kiinnittämällä huomiota oppimisympäristöön, tulevaisuuden laadukas toiminta muokkaisi
kasvatustyötämme esiasteesta armeijaikään sekä aktivoisi yleisesti liikunnallisuutta eri ikäluokissa.
Oppilaitoksissa ja esikasvatusyksiköissä on paljon voimavaroja jotka eivät ole nykyisellään suomalaisen yhteiskunnan käytössä
Kansainvälisen tason frisbeegolfrata Pohjois-Satakuntaan/ Reima Country Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 7500
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.6.2016–30.6.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Kansainvälisen tason frisbeegolfratahanketta toteuttavat kaksi yhdistystä; Tomoottajat Disc Golf ry sekä Reima Country Matkailuyhdistys ry. Frisbeegolfharrastajia on Suomessa
jo yli 100 000 ja Suomesta löytyy yli 500 lajin harrastamisen mahdollistavaa rataa, mutta ei vaativia
AAA1-luokan kansainväliset kilpailuedellytykset täyttäviä ratoja ole lainkaan. Hankkeella toteutetaan 18-korisen AAA1-luokan rata ja kunnostetaan osa Jämin nykyisestä frisbeegolfradasta harjoittelu- ja harrastekäyttöön. Uudella radalla on tarkoitus järjestää SM- ja EuroTour-tason kilpailuja.
Kohderyhmänä ovat lajin nykyiset harrastajat koti- ja ulkomailla sekä frisbeegolfin uudet harrastajat.
Hakolenkki/Reima Country Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 7490
KOKONAISBUDJETTI: 14 980
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.6.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hakolenkki on jatkuvalla ajanotolla varustettu kuntotestausrata, joka tulee sijaitsemaan Jämillä. Keski-Euroopassa ovat suosittuja puistoihin ja metsiin sijoitetut Time point-radat, joissa ihmiset voivat käydä testaamassa omaa kuntoaan ja nopeuttaan sekä verrata suoritustaan muihin. Tällainen rata soveltuu hyvin osaksi Jämin liikuntapalveluja. Kyseinen järjestelmä tallentaa nettiin kunkin lenkin juosseen henkilön ajan julkisesti näkyvillä olevaan rankinglistaan, josta
näkee kaikkien lenkin juosseiden ajat. Rata toimii kuntoilijan ja urheilijan oman kunnon testauksessa
ja antaa käsityksen omasta kunnosta suhteessa muihin radan käyttäjiin. Kohderyhmänä Hakolenkissä ovat seutukunnan kuntoilijat ja urheilijat, kaikki omasta kunnostaan kiinnostuneet.
Sähköisen ajanottojärjestelmän rakentaminen/Parkanon Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 13 252,5
KOKONAISBUDJETTI: 26 505
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella ostetaan sähköinen ajanottojärjestelmä Parkanon Urheilijoiden
käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa mm. tilastokelpoisten kilpailujen järjestämisen. Laitteistoa voi
käyttää ja vuokrata myös muut tahot.
Sata saarenrantaa Merikarvialla/Selkämeren kansallispuiston ystävät ry
JULKINEN TUKI: 8400
KOKONAISBUDJETTI: 12 000
PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2017–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Nykyajan matkailijat kaipaavat meriretkiltä jatkuvasti uusia elämyksellisiä ja
tiedollisia kiinnekohteita ja avukseen nykyaikaisia tiedonhankintasovelluksia. Yksi keskeinen työväline on kalastuskulttuuriin pohjautuva kiinnostavien ja turvallisesti saavutettavien kohteiden digitaalinen karttapalvelu julkisella palvelualustalla ja mobiilikäyttöisenä. Uuden teknologian
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sovelluksen kehittäminen Selkämeren kansallispuiston ja sen lähivesien luonto- ja kulttuurimatkailun sekä ympäristökasvatuksen tueksi on tämän Sata saarenrantaa Merikarvialla -hankkeen tavoitteena.
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen geologiateeman edistäminen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 22 000
KOKONAISBUDJETTI: 22 000
PAIKKAKUNTA: Honkajoki, Isojoki, Jämijärvi, Siikainen, Kankaanpää, Karvia ja Kauhajoki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.11.2015
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää Lauhanvuoren- Hämeenkankaan luontomatkailualueen (sisältää Kauhaneva-Pohjankankaan ja Lauhanvuoren kansallispuistot, Hämeenkankaan
harjoitus- ja monikäyttöalueen, Haapakeitaan soidensuojelualuekokonaisuuden sekä muita suojelualueita) tunnettuutta geologisena luontomatkailukohteena. Hanke on kestoltaan muutaman kuukauden mittainen ja päättyy loppuvuodesta 2015. Aiemmissa kehittämishankkeissa alueen luontomatkailun vetovoimatekijäksi on tunnistettu geologia ja välineeksi edistää teemaa Geopark-jäsenyys. Geopark-verkosto on maailmanlaajuinen geologisten kohteiden verkosto, jonka kattojärjestönä toimii Unesco. Hankkeessa selvitetään toimenpiteitä, joita alueella vaaditaan Geopark-statuksen hakemiseksi. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä muiden valmistelussa olevien suomalaisten Geopark-alueiden kanssa. Lisäksi osallistutaan aihetta tukeviin tapahtumiin, kuten syyskuussa 2015 Rokualla järjestettävään Geopark-konferenssiin. Hankkeessa tiedotetaan geologiateemasta mm. Luontoon.fi ja Facebook sivustoilla sekä muissa viestintäkanavissa. Luontomatkailualueelle vuonna 2014 tehtyä verkkosivustoa (Lauhanvuoriregion.fi) täydennetään. Hankkeen puitteissa
järjestetään myös mediaretkeily Lauhanvuoren ja Hämeenkankaan geologisille kohteille. Hankkeen
aikana laaditaan jatkohankehakemukset luontomatkailualueella tarvittavista kehittämis- ja investointitarpeista, jotka ovat edellytyksenä Geopark-statuksen hakemiselle.
Lamminkosken liikuntareitti/Lamminkosken Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 5825
KOKONAISBUDJETTI:11 650
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.6.2015–7.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tarkoitus rakentaa uutta ja kunnostaa vanhaa jo olemassa olevaa liikuntareittiä, niin että se palvellee ympärivuotista liikuntaa. Liikuntareitin kokonaispituudeksi tulee 4,5 km.
Marjasuon kylätalo/Marjasuon Metsästysseura ry
JULKINEN TUKI: 49 989,96
KOKONAISBUDJETTI:150 120
PAIKKAKUNTA: Karvia
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.6.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Marjasuon kylätalon ja harrastustilojen rakentaminen kylässä toimivien yhdistysten Marjasuon Metsästysseura ry, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys sekä Karvian Perinnejuoma
ry:n toimesta.
1.3 AKTION ÖSTERBOTTEN R.F.
Skolområdet/SMF KOSKÖ BY
JULKINEN TUKI: 70 833,5
KOKONAISBUDJETTI: 141 667
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.6.2015–7.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Det gamla skolområdet restaureras till en samlingsplats för hela byns invånare.
Ekonomibyggnaden ombyggs till ett allaktivitetsrum, byabastu med duschmöjligheter, hantverksutrymmen för kursverksamhet samt förvaringsutrymme. Sportplanen förses med fler lekredskap tex
rutschbana, sandlåda, klätterställning samt gungor. Även en grillplats och en frisbeegolfbana anläggs. Volleybollplanen förnyas och förutsättningar för en skridskobana anläggs, som även fungerar
som grussportplan sommartid. Skolområdet blir ett allaktivitetsområde där det finns något för alla,
från småbarn till pensionärer.
Läktarin/Lappfjärds gymnastikförening rf
JULKINEN TUKI: 64 320
KOKONAISBUDJETTI: 128 640
PAIKKAKUNTA: Kristiinankaupunki
HANKELUOKKA: ulkoilualueet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.5.2016
HANKKEEN KUVAUS: Byggande av en publikläktare i Kristinestad. Lappfjärds Gymnastikförening r.f.
anhåller om medel för att bygga en takförsedd publikläktare i Kristinestad. En läktare med tak har
länge efterlysts av föreningslivet i Kristinestad. Nu har föreningarna gått samman för att få en
läktare med tak byggd. En läktare behövs för alla sport- och idrottsföreningars publik men även för
olika kulturföreningars behov. Projektet stärker samarbetet mellan föreningarna i Kristinestad över
byagränser, idrotts/kulturgränser och språkgränser.
Sparbanken Biathlon Arena/Vargbergets Fritidscentrum rf
JULKINEN TUKI: 74 442
KOKONAISBUDJETTI: 148 884
PAIKKAKUNTA: Närpiö
HANKELUOKKA: ulkoilualueet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Utvecklandet av Vargbergets Fritidscentrum till en året runt anläggning Närpes
Sport Arena. I projektet ingår beläggning av en del befintliga terrängbanor samt anläggandet av
skidskyttestadion. Skidskyttestadion har 12 st skyttestationer inbyggda i sjöcontainers därmed
används den bästa BAT-tekniken (Best Available Techniques). Efter projektets färdigställandet ökar
områdets attraktionskraft både lokalt och regionalt i och med året runt användningen möjlig görs
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för en allt bredare användarkrets. Anläggningen blir den enda i hela Svensk-Finland för året runt
användning. Även i hela Finland finns endast ett fåtal anläggningar för dylik verksamhet. Projektet
är ett pilotprojekt och kommer efter färdigställandet att fungera som ett referensobjekt i hela Finland. Vargbergets fritidsområde blir även ett område som ökar invånarnas trivselfaktor i närregionen och ökar medlemmarantalet i de olika föreningarna. Projektets målgrupp är naturligtvis skidskytteintresserade men vi bedömer också att hela fritidsområdets attraktionskraft ökar för övrig
verksamhet. Exempelvis kan en målgrupp vara personer med nedsatt funktion eftersom stadion kan
utrustas med EKO-AIMS skidskyttegevär. Övrig verksamhet, tränings- som tävlingsverksamhet, inom
rullskidåkning, rullskidskytte, löpskytte, orienteringsskytte blir tillgänglig genom beläggningen av
befintliga terrängbanor samt förverkligandet av skidskyttestadion. Föreningen Vargbergets
Fritidscentrum r.f har efter förverkligandet av detta projekt kapacitet och vision även för framtida
projekt.
1.4 ELÄVÄ KAINUU LEADER RY
Näätälän Pirtti kyläkeskukseksi/Näätälän Erä ry
JULKINEN TUKI: 43 521,41
KOKONAISBUDJETTI: 73 928
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.3.2016–31.3.2017
HANKKEEN KUVAUS: Näätäpirtin kunnostaminen alueen kyläkeskukseksi. Näätälän Erä on v.1967
perustettu metsästysseura Suomussalmella. Seuran toiminta on aktiivista ja monipuolista; riistanhoito, metsästys, kennel- ja kilpailutoiminta kuuluvat seuran tärkeimpiin tehtäviin. Seura tekee yhteistyötä Näätälän Kyläyhdistyksen, Suomussalmen Ajokoirakerhon, Suomussalmen Kennelrenkaan,
Kiantaopiston, Suomussalmen kunnan ja Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Näätäpirtti toimii jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kokoontumispaikkana. Pirttiä käytetään myös kyläläisten ja seuran jäsenten syntymäpäivä- ym. juhliin. Näätäpirtti rakennettiin jäsenistön ja yhteistyötahojen lahjoitusten avulla talkootyönä ja valmistui vajaan vuoden rakentamisen jälkeen syksyllä
1985. Hankkeen tavoitteena on Näätäpirtin keittiön ja saniteettitilojen ajanmukaistaminen, kalusteiden ja pirtin lattian sekä pihaympäristön ja tien kunnostaminen. Näin saadaan toimivat ja ajanmukaiset tilat seuran jäsenten ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Hanke toteutetaan talkootyönä
vuoden 2016-2017 aikana. Ulkopuolista rahoitusta tarvitaan raaka-aineiden hankintaan ja ostopalveluihin. Työt aloitetaan kevättalven 2016 aikana ja saatetaan loppuun syksyn aikana. Seura täyttää
50 vuotta vuonna 2017 ja juhlat järjestetään uusituissa tiloissa.
SAUKKO Service (Perheliikunnan ja retkeilyn huoltorakennus)/Ristijärven kunta
JULKINEN TUKI: 109 273, 13
KOKONAISBUDJETTI: 117 397
PAIKKAKUNTA: Ristijärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: SAUKKO Service- hanke on alueen asukkaiden ja toimijoiden tarpeista ja tahdosta lähtenyt. Hankkeen avulla alueesta on mahdollisuus muodostaa liikunnan- ja retkeilyn keskittymä, jossa viihtyvät liikunnan harrastajat, perheet, huippu-urheilijat ja kaikenikäiset toimijat.
15

Talvikäyttöä ja kansainvälisiä hiihtotapahtumien järjestämiseksi Saukkovaaralle tarvitaan informaatiokeskus ja riittävät taukotilat. Alueen käyttöolosuhteiden parantaminen ja nykyaikaistaminen
mahdollistavat rakennuksen ja alueen monipuolisemman ja lisääntyvän käytön. Hanke on Ristijärven kunnan strategisia tavoitteita kaikenikäisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Saukkovaaralla on toiminut talvisin joka viikko lasten hiihtokoulu . Tämän hankkeen ansiosta, hiihtokoululaisten ja huoltajien toimintaolosuhteet talvipakkasten aikana kohentuvat huomattavasti. Kunnostettujen kuuluttamo-, wc ja pesutiloja tarvitaan ympäri vuoden. Tilapäiset ratkaisut ovat olleet kustannuksiltaan merkittävä kuluerä, joka on vaikeuttanut tapahtumien järjestämistä Saukkovaaralle.
Tilojen nykyinen kunto ei vastaa tilaratkaisujen, sähkö- ja atk-tekniikan eikä ilmastoinnin osalta käyttötarpeiden mukaista tasoa, joten ne on peruskorjattava, osaksi uusittava ja tarpeellisilta osin lisättävä käytettävyyttä. Erityisesti perheiden ja aktiiviurheilijoiden kannalta, uudet teknologiset ratkaisut, infotaulut ja säätietojärjestelmä monipuolistavat käytettävyyttä. Tässä hankkeessa toteutettavaksi suunnitellut sähköiset järjestelmät välittävät reaaliaikaista tietoa alueen latuverkkojen kunnosta ja muista tapahtumista, joihin on mahdollista osallistua. Jo nyt Ristijärven Pyryn Facebook
päivitykset ovat lisänneet ihmisten tietoisuutta Saukkovaaran nykyistä käyttömahdollisuuksista. Urheiluseura on ottanut myös vastattavakseen Kainuun vanhimpiin kuuluvien Saukkovaaran laturetken ja Saukonselän vaelluksen järjestämisestä. Tiloja tarvitaan myös näiden tapahtumien järjestelyissä.
Ideat eloon/Jooga Taival
JULKINEN TUKI: 22 518, 53
KOKONAISBUDJETTI: 22 519
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 8.5.2017–22.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: JoogaTaival aloittaa yritystoimintansa Hossan kansallispuistossa ja sen lähialueilla kesällä 2017. JoogaTaipaleen toiminta keskittyy hyvinvointimatkailuun ja hyvinvointikoulutukseen. Ideat eloon -hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen imagoa, markkinointia ja viestintää,
saada asiantuntija-apua tuotekehitykseen ja tuotteiden testaukseen ja arviointiin sekä hankkia tarvittavaa lisäkoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Hossan kansallispuiston asiakkaat, erityisesti
tavoitteena on saada uusia asiakkaita alueelle. Hankkeen kohderyhmään sopivat parhaiten omasta
hyvinvoinnistaan ja luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet naiset (30-55+) sekä lapsiperheet. Tavoitteena on houkutella myös kansainvälisiä asiakkaita Hossaan. Hankkeen tuotteet ja tuotekehittely
yhdistävät luovalla tavalla joogaa, mindfulnessia, luontoyhteysharjoituksia, draama- ja ympäristökasvatusta, suomen kieltä sekä kulttuuria sekä retkeilyä luonnossa eri vuodenaikoina. Hankkeen tavoitteena on saada JoogaTaipaleen toiminta hyvälle, vakaalle alulle alueella, hankkia asiakkaita ja
kasvattaa myyntiä sekä tehdä yritystä tunnetuksi - kaikella tapaa siis luoda pohja ja tulevaisuuden
toimintaedellytykset yritykselle.

24-7/Osuuskunta Seniorisilta
JULKINEN TUKI: 9262
KOKONAISBUDJETTI: 9262
PAIKKAKUNTA: Ristijärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 31.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vahvistetaan monitoimikeskus Virtaalan kuntosalin laitevalikoimaa tasokkaalla, jo yli 10 vuotta moitteettomasti palvelleeseen "kuntosalilaitteistoperheeseen" kuuluvalla
juoksumatolla (Technogym/Matrix). Tämä laite soveltuu erityisesti seniorikäyttäjille normaalia matalamman mattokynnyksen sekä normaalia alhaisemman maton aloitusnopeuden ansiosta. Molemmat seikat ovat erittäin merkittäviä haettaessa kuntosalin käyttäjäksi uutta asiakaskuntaa varsinkin
seniorikansalaisten joukosta. Samalla palvellaan nuorempia kuntosalikäyttäjiä, jotka ovat jo pitempään "vaatineet" käyttöönsä nykyaikaista liikuntavälinettä. Hankinnalla lisätään sekä nuorempien
että vanhempien kuntosalikäyttäjien yhteistapaamisia, missä nuoremmat käyttäjät voivat olla oman
harrasteensa ohella ohjaamassa uusia, ikääntyneempiä harrastajia laitteiden oikeaan käyttöön.
Hankinnan jälkeen Virtaalan kuntosali kattaa kymmenellä laitteellaan kaikki asiakaskunnan fyysisen
kunnon ylläpitämisen osa-alueet. Lisäksi hankitaan liikuntasalin puolelle dataprojektori ja sen ohjaamiseen kannettava tietokone, sekä jättivalkokangas, jonne heijastetaan non-stop -periaatteella
asiakaskunnan mukaisia virtuaaliliikuntaohjelmia. Virtaalaan hankitaan myös frisbeegolf-kiekkoja
vapaaseen käyttöön, että radalle saadaan enemmän aktiivisia käyttäjiä. Uusien palvelujen markkinointiin otetaan Virtaalassa käyttöön massatekstari-palvelu.
Nuorten tapahtuma 2015–2016/Sotkamon kunta
JULKINEN TUKI: 18 000,5
KOKONAISBUDJETTI: 18 500
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.6.2015–30.6.2016
HANKKEEN KUVAUS: Ensimmäisen tapahtuman teemana on Nuorten turvallisuus ja syrjäytymisen
ehkäisy. Teemoina ovat lisäksi myös ympäristö ja luonto, liikunta, arjen mahdollisuudet sekä kotien
ja perheiden hyvinvointi. Tapahtuma on tarkoitettu nuorille ja lapsi perheille. Tapahtumapaikkoina
toimivat Angry Birds Activity Park Vuokatti sekä Vuokatin koulukeskus. Tapahtuman yhteydessä järjestetään asiantuntijoista koostuva keskustelufoorumi Nuori Areena, joka televisioidaan. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Toisessa osiossa tammikuussa tullaan järjestämään Tenetin koululla nuorten
ja yhteistyö kumppaneiden ilta nuorten hyvinvoinnista. Tapahtuman ja tammikuussa järjestettävän
illan teemat kuuluvat yhteen. Tammikuussa kuullaan alustuksena asiantuntijaluentoja, joidenka
pohjalta pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointia.
1.5 ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY
Lietteenranta/kuntopolku – LIRA/Niskan Vuoksi ry
JULKINEN TUKI: 41 689
KOKONAISBUDJETTI: 83 378
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Investointihanke käsittää Lietteen uimarannan kunnostamisen, venepaikkojen
rakentamisen vanhaan koulurantaan sekä ulkoilu- ja luontoreitin raivaamisen Kymälahdesta Lietteen kautta Rautionkylään ja lintutornin rakentamisen Kymälahteen Unterniskanjoen varteen.
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Kartta vie luontoon/SK VUOKSI RY
JULKINEN TUKI: 96 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Imatran seutualue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 6.10.2015–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoite: Kehittää Etelä-Karjalan LEADER-alueiden koulujen luontoliikuntamahdollisuuksia seuraavin toimenpitein: 1) Tuottaa alueen kullekin perusopetuksen koululle
sekä Jaakkiman opistolle, Joutsenon vastaanottokeskukselle sekä Päivärannan ja Asinsaaren leirikeskuksille tarpeen ja olosuhteiden perusteella yksi tai useampi seuraavista, opetusta ja liikuntaa
palvelevista kartoista: Pihakartta, lähi-/sprinttikartta ja tavanomainen suunnistuskartta sekä viimeksi mainittuun MOBO-rata. Mukaan otetaan myös ne koulut, jotka on vastikään lakkautettu,
mutta joiden kartoilla on nähtävissä muuta käyttöä. 2) Nimetä kullekin koululle vastuuseura, jonka
tehtävänä on kyseisen koulun karttojen osalta: - kartta-aineistojen ylläpitäminen sekä järjestäminen
koulun käyttöön, vähintään koko hankkeen keston ajan sekä - toteuttaa mahdollisen MOBO-radan
vaatimat toimenpiteet.
Toiminnan laajentaminen ja palveluiden lisääminen/Liikunta- ja hyvinvointikeskus Voima Oy
JULKINEN TUKI: 3638
KOKONAISBUDJETTI: 18 190
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 2.2.2015–9.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeen turvin hankitaan uutta kalustoa. The Voiman toiminnan
laajentaminen. Uusien harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen mahdollistaminen sekä matkailu- ja elämyspalveluiden tuottaminen Imatralle. Lajeina mm Boulderointi, SUPpailu, Street Workout, Trapetsi- ja ilma-akrobatia.
Pako Papinniemestä/KEHITTÄMINEN/Vasukkaat, Uukuniemen Vapaa-Ajan Asukkaat ry
JULKINEN TUKI: 13 120
KOKONAISBUDJETTI: 16 400
PAIKKAKUNTA: Parikkala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Pako Papinniemestä -hankkeessa kunnostetaan n. 1,5 kilometrin pituinen, suojeltua muinaisjäännösaluetta kiertävä, helppokulkuinen polku. Polun varrelle pystytetään infotauluja, jotka kertovat autioituneesta ortodoksikylästä, historiasta ja elämäntavoista. Alueella käy paljon kylän tarinasta ja historiasta kiinnostuneita, mutta opasteet ja kunnon polku puuttuvat. Polku
vie kulkijan suomalaisuuden juurille ja lähelle luontoa.
Pako Papinniemestä/INVESTOINTI/Vasukkaat, Uukuniemen Vapaa-Ajan Asukkaat ry
JULKINEN TUKI: 8163
KOKONAISBUDJETTI: 16 326
PAIKKAKUNTA: Parikkala
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HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Pako Papinniemestä -hankkeessa kunnostetaan n. 1,5 kilometrin pituinen, suojeltua muinaisjäännösaluetta kiertävä, helppokulkuinen polku. Polun varrelle pystytetään infotauluja, jotka kertovat autioituneesta ortodoksikylästä, historiasta ja elämäntavoista. Alueella käy paljon kylän tarinasta ja historiasta kiinnostuneita, mutta opasteet ja kunnon polku puuttuvat. Polku
vie kulkijan suomalaisuuden juurille ja lähelle luontoa.
Matalan kynnyksen liikuntakerho/Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
JULKINEN TUKI: 23 598,1
KOKONAISBUDJETTI: 36 700
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan monipuolisen liikuntakerhotoiminnan toimintamalli yhteistyössä
seurojen ja Imatran kaupungin kanssa. Liikuntakerhon malli: urheiluseurat tarjoavat vuoden aikana
kahdessa jaksossa eri lajien liikuntakerhotoimintaa Imatran alueella. Toimintaa on viikoittain useassa eri lajissa, yhdellä kausimaksulla on mahdollisuus osallistua usean eri seuran järjestämään toimintaan.
Vauhti Kartingiin/Saimaan Karting ry
JULKINEN TUKI: 5180
KOKONAISBUDJETTI: 10 360
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.3.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Saimaan Karting ry monipuolistaa nuorten harrastusmahdollisuuksia hankkimalla kaksi uutta karting-autoa (Rotax micromax ja Rotax minimax tai Raket cadet 60). Saimaan Karting ry on imatralainen yhdistys, joka toimii nuorten kanssa karting-pienautoilun harrastuksen sekä
nuorison liikennekasvatuksen edistäminen kotikunnan ja lähikuntien alueella. Saimaan Karting ry
järjestää toimintaa ympäri vuoden.
Elektronisten taululaitteiden hankinta/Simpeleen Hahlo ry
JULKINEN TUKI: 24 397,4
KOKONAISBUDJETTI: 39 800
PAIKKAKUNTA: Simpele
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2017–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Elektronisten taululaitteiden hankinta Hankimme 10 elektronista taululaitetta
ilmakivääri- sekä ilmapistooliammuntaa varten sisäradalla. Lisäksi varustamme 4 laitetta pienoiskivääriammuntaa varten, Nykyaikaisten taululaitteiden avulla parannamme harjoittelun laatua ja kilpailuun valmistautumista. Seurassamme on aktiivisesti kilpailevia nuoria, joita seuramme tukee voimakkaasti matkalla huipulle. Simpeleen Hahlon toiminnan ydinajatus on lasten ja nuorten
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harrastuksen tukeminen. Päätavoitteemme vuodelle 2017 on auttaa lapsia jatkamaan hienoa harrastusta lajin parissa myös kohti aikuisuutta. Elektronisten taululaitteiden avulla voimme järjestää
aluetasolla kilpailuja sisäradallamme. Taululaitteiden avulla ammunnan opettelu, harjoittelu ja kilpailujen järjestäminen helpottuvat.

1.6 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY
Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi/Voimistelu- ja Urheiluseura Vojakkalan Valpas ry
JULKINEN TUKI: 14 133,35
KOKONAISBUDJETTI: 23 556
PAIKKAKUNTA: Loppi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.11.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Voimistelu- ja urheiluseura Vojakkalan Valpas ry on ollut aktiivinen urheiluseura kylällä jo vuodesta 1948. Se on tuonut liikuntaa ihmisten arkeen, ensi alkuun keskittyen yleisurheiluun, lentopalloon, nyrkkeilyyn ja voimisteluun. Sittemmin on hiihdetty, pelattu pöytätennistä
ja pesäpalloa ja järjestetty maastojuoksuja. Nykyisellään urheiluseuran toiminta keskittyy kesäajan
lavatanssien järjestämiseen. Lavatanssit ovat kuuluneet kiinteänä osana Vojakkalan kesään jo vuodesta 1957, ja nykyisinkin järjestetään noin kymmenet tanssit kesässä. Tämän lisäksi järjestetään
ohjattuja ryhmäliikuntakertoja. Parina viime kesänä on toteutettu kahvakuulakurssit kesä-heinäkuussa iloksi niin vaki- kuin loma-asukkaillekin. Kylältä on kuitenkin puuttunut luontoliikunnan ja
lavatanssitoiminnan lisäksi kaikille ikäryhmille soveltuva, lähiympäristöstä löytyvä omatoimista liikuntaa lisäävä muoto. Tähän tarpeeseen sopisi hyvin vapaasti käytettävissä oleva, monipuolinen
ulkokuntoilulaite. Myös pelikenttää on kaivattu, erityisesti lasten ja nuorten taholta, kun kyläkoulun
lakkautuksen myötä (v. 2010) kyläläisten aiemmin käytössä olleet pelikentät siirtyivät yksityisomistukseen ja pois julkisesta käytöstä. Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi -hankkeessa parannetaan kyläläisten lähiliikuntamahdollisuuksia raivaamalla ja tasoittamalla lavan parkkialueen alalaitaan pelikenttä erilaisille pallopeleille. Lavanmäelle hankittaisiin myös monipuolinen ulkokuntosalilaite, joka
olisi vapaasti ulkoilijoiden käytettävissä. Keskittämällä nämä toiminnot lavanmäen alueelle, tuetaan
samalla kehitystä, jossa alueen hyvin hoidetut nurmikentät ja itse avara tanssilava saataisiin entistä
monipuolisempaan liikuntakäyttöön. Hanketta koordinoi ja sen toteuttaa Urheiluseura Vojakkalan
Valpas ry.
Polkua luontoon II, kehittäminen/Hyvinkään kaupunki
JULKINEN TUKI: 64 086,96
KOKONAISBUDJETTI: 76 294
PAIKKAKUNTA: Hyvinkää
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.6.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa vuosina 2015-2018 Hyvinkään kaupungin
alueelle kattava ja mahdollisimman monenlaisia käyttäjiä palveleva, kahdeksan eri luontokohdetta
käsittävä luontopolkuverkosto sekä tuottaa sitä tukevaa esite- ja opastusmateriaalia. Erillisestä kehittämis- ja investointiosasta koostuvan hankekokonaisuuden aikana on tarkoitus kunnostaa olemassa olevia polkuja sekä rakentaa uusia luontopolkuja, kuitenkin olemassa olevia polkupohjia
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hyödyntäen. Hankkeeseen on valittu Hyvinkään hienoimpia luontokohteita, joiden kehittäminen ja
esille nostaminen tarjoavat virkistysmahdollisuuksia sekä alueen asukkaille että alueella vieraileville. Hankkeesta hyötyvät hyvinkääläiset, lähikuntien asukkaat, matkailijat, alueen matkailuyrittäjät
sekä Hyvinkään koulut. Osa luontopoluista toteutetaan talkoovoimin muun muassa kyläyhdistystenja koulujen yhteistyönä, ja tavoitteena on aktivoida ja lisätä luonto- ja kyläyhdistysten sekä muiden
vapaaehtoistoimijoiden kanssakäymistä ja verkostoitumista. Hanke tukee ja tarjoaa lisäksi pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille ammattitaidon kehittämistä työssäoppimisjaksoilla.
Polkua luontoon II, investointi/Hyvinkään kaupunki
JULKINEN TUKI: 24 728,72
KOKONAISBUDJETTI: 45 035
PAIKKAKUNTA: Hyvinkää
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa vuosina 2015-2018 Hyvinkään kaupungin
alueelle kattava ja mahdollisimman monenlaisia käyttäjiä palveleva, kahdeksan eri luontokohdetta
käsittävä luontopolkuverkosto sekä tuottaa sitä tukevaa esite- ja opastusmateriaalia. Erillisestä kehittämis- ja investointiosasta koostuvan hankekokonaisuuden aikana on tarkoitus kunnostaa olemassa olevia polkuja sekä rakentaa uusia luontopolkuja, kuitenkin olemassa olevia polkupohjia hyödyntäen. Hankkeeseen on valittu Hyvinkään hienoimpia luontokohteita, joiden kehittäminen ja
esille nostaminen tarjoavat virkistysmahdollisuuksia sekä alueen asukkaille että alueella vieraileville. Hankkeesta hyötyvät hyvinkääläiset, lähikuntien asukkaat, matkailijat, alueen matkailuyrittäjät
sekä Hyvinkään koulut. Osa luontopoluista toteutetaan talkoovoimin muun muassa kyläyhdistystenja koulujen yhteistyönä, ja tavoitteena on aktivoida ja lisätä luonto- ja kyläyhdistysten sekä muiden
vapaaehtoistoimijoiden kanssakäymistä ja verkostoitumista. Hanke tukee ja tarjoaa lisäksi pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille ammattitaidon kehittämistä työssäoppimisjaksoilla.
Sajaniemen uimaranta ja veneranta, rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantaminen/Sajaniemeläiset ry
JULKINEN TUKI: 12 059,71
KOKONAISBUDJETTI: 20 100
PAIKKAKUNTA: Loppi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.4.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Sajaniemen uima- ja venerannan rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantaminen -hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja kehittää kylän uimaranta vastaamaan kyläläisten tarpeita sekä lisätä ja monipuolistaa alueen käyttöä. Sajaniemen uimaranta sijaitsee Sajaniemen
kylässä noin 7 kilometrin päässä Lopen kirkonkylästä. Uimaranta on kunnan omistama yleinen uimaranta. Keskeisen sijaintinsa vuoksi ranta on kyläläisten suosima kokoontumis- ja virkistäytymispaikka. Hiekkapohjaisen uimarannan rantahiekka on ruohottunut, parkkialueen ja ranta-alueen raja
on huonosti hahmotettavissa, rakenteet ovat kärsineet töhrimisestä ja aikaisemmin paikalla ollut
rantalentopallokenttä on nurmettunut käyttökelvottomaksi. Hankkeessa kunnostetaan ja salaojitetaan maapohja, rakennetaan rantalentopallokenttä sekä sen reunaan maavallikatsomo,
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kunnostetaan rakenteita maalaamalla, siirretään wc-kopit parempaan paikkaan sekä istutetaan niiden taakse pensasaita. Sajaniemeläiset ry on vireä kyläyhdistys, joka on aikaisemminkin järjestänyt
talkoita ja toimii aktiivisesti oman ympäristönsä hyväksi. Hanke toteutetaan kesällä 2016 ja tavoitteena on esitellä uudistunutta rantaa Loppijärven soututapahtumassa heinäkuun alussa.
Hämeen Ilvesreitin kehittämishanke/Lopen kunta
JULKINEN TUKI: 51 462
KOKONAISBUDJETTI: 57 180
PAIKKAKUNTA: Loppi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hämeen Ilvesreitti on maakunnallinen ulkoilureitistö. Pituudeltaan se on noin
250 km ja sijaitsee kaikilla Kanta-Hämeen seuduilla. Reitti kulkee Hämeenlinnan, Riihimäen, Tammelan ja Lopen kunnissa. Reitti on nykyiselläänkin merkittävä maakunnallinen ja alueellinen vetovoimatekijä. Reitistöä ja olosuhteita edelleen kehittämällä sen merkitystä voidaan nostaa entistä
suuremmaksi. Olosuhteiden kehittäminen tuo lisää mahdollisuuksia myös reitistön matkailu- ja elinkeinopoliittiseen näkökulmaan. Kuntien yhteisellä Leader-rahoitteisella hankkeella on tarkoitus toteuttaa reitistöä parantavia ja käyttäjiä palvelevia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen kautta tehtäviä kehitystoimenpiteitä olisivat uusien käyttäjäryhmien huomioiminen reitistöllä (sopimuksissa ja
käytännössä): maastopyöräilijät, tapahtumat ja kilpailut. Reitistölle laaditaan yhtenäistämissuunnitelma, kartoitetaan opasteet ja käyttäjälaskureiden paikat. Lisäksi suunnitellaan reitistön vaatimustasoluokitus ja tehdään turvallisuusasiakirja. Lisäksi hankkeen kautta kartoitetaan, suunnitellaan ja
toteutetaan lyhyitä muutaman tunnin tai korkeintaan päivän kestäviä rengasreittejä perheille ja vähemmän ulkoileville. Lisäksi reittisopimuksia päivitetään ja yhdenmukaistetaan koko Ilvesreitistön
alueella. Tällä hetkellä sopimuskäytäntö on kirjava ja uusimistarpeita on koko reitistöllä. Tämä edellyttää maanomistajien kontaktointia ja sopimusten tekemistä maanomistajien kanssa. Hankkeelle
palkataan projektityöntekijä/työntekijöitä. Ohjaus- ja projektiryhmien edustus koostuu kaikista Ilvesreitin kunnista ja Hämeen Virkistysalueyhdistyksen sekä toimintaryhmien edustajista. Toimintaalueena on Tammelan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki ja Lopen kunta. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on kuntien asukkaat sekä muut reitistön ulkopaikkakuntalaiset
luontoliikuntaharrastajat sekä matkailuyrittäjät ja matkailijat.
Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen/Vantaan kaupunki
JULKINEN TUKI: 54 100
KOKONAISBUDJETTI: 64 405
PAIKKAKUNTA: Vantaa
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Katrinebergin kartano on 1800-luvun taitteessa rakennettu kartano Vantaan
Seutulassa, mikä muodostaa ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen -hankkeella uinuva kartano herää
uuteen loistoon palvelemaan 2010-luvun kuntayhteisön tarpeita. Katrinebergin kartano on tuleva
Vantaan kaupungin asukastila. Toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Sen tavoitteita ovat
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankeen myötä Katrinebergistä kehittyy yhdessä tekemisen ja uusien innovaatioiden alusta; tekemisen,
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oppimisen ja kokemuksien paikka; portti paikallisyhteisöön ja asukkaisiin; polku vahvempaan luontosuhteeseen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen luo mahdollisuuden monitoimijaisen yhteistyön
tutkimus- ja kehitystyölle. Katrinebergin toimintamalli perustuu monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön. Hankkeen tehtävänä on toimijaverkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien
luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita. Katrinebergin toteuttamisesta vastaa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Kuntalaispalvelujen vankka kokemus, osaaminen ja asiantuntemus luovat hyvät edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.
Maapirtin yleisilmeen kohentaminen/Kytäjän Maamiesseura ry
JULKINEN TUKI: 39 874,8
KOKONAISBUDJETTI: 66 458
PAIKKAKUNTA: Hyvinkää
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kytäjällä olevan maamiesseuran talon, Maapirtin vesikaton ja sadevesijärjestelmän uusiminen, piha-alueen kunnostus ja kahvion ulkopintojen korjaus. Kohderyhmänä Maapirtin käyttäjät, Kytäjän kyläläiset, paikalliset yhdistykset, urheiluseurat tilaisuuksien järjestäjät kylältä
ja lähialueilta. Tavoitteena uusia vesikatto ja kohentaa Maapirtin pihan ja talon yleisilmettä.
JÄTKU/Voimistelu- ja Urheiluseura Suomiehen Sisu ry
JULKINEN TUKI: 36 464,4
KOKONAISBUDJETTI: 86 820
PAIKKAKUNTA: Hyvinkää
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.6.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: HANKKEESSA RAKENNETAAN UUSI PITOPALVELUN TARPEISIIN SOPIVA KEITTIÖ
JA UUDET WC TILAT SEKÄ SISÄÄNTULOLUISKA LIIKUNTAESTEISTEN KÄYTTÖÖN. LISÄKSI PIHAA KUNNOSTETAAN JA LAAJENNETAAN PYSÄKÖINTIALUEEKSI. NÄIN TALON KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA PARANNETAAN.
Maalla ja kaupungissa/Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan Emo
ry
JULKINEN TUKI: 149 500
KOKONAISBUDJETTI: 155 000
PAIKKAKUNTA: koko alue (painopiste Tuusulassa)
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–30.4.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan kylien ja kunnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä
toimijoiden verkostoitumista. Asukkaita aktivoidaan asuinympäristönsä kehittämistoimintaan sparraamalla kyläsuunnitelmien laatimista, kyläsuunnitelmien teossa painopisteenä on Tuusula. Hanke
edistää turvallisuussuunnitelmien laatimista osana kyläsuunnittelua. Kyläyhdistyksille järjestetään
pienimuotoista koulutusta kyläyhdistysten liiketoimintaosaamisen parantamiseksi, jonka yhteydessä laaditaan liiketoimintasuunnitelmia kylätalojen toiminnan tueksi. Hankkeen toiminta-alue on
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kaupunkien läheistä maaseutua ja hankkeessa lisätään kaupunkien asukasyhdistysten ja maaseudun
yhdistysten yhteistoimintaa, yhdistyksiä valmennetaan hyödyntämään erilaisia rahoitusvälineitä ja
tekemään maaseudun ja kaupungin rajat ylittävää yhteistyötä sekä lisätään valmiuksia myös rajat
ylittäviin hankkeisiin. Espoon maaseutualueet ovat uutena alueena mukana maaseudun kehittämistoiminnassa ja siellä hanke keskittyy erityisesti yhteisölähtöisen kehittämistoiminnan käyntiinsaattamisen. Toiminta-alue on erityisesti eteläosastaan kaksikielinen ja hankkeen toimenpiteet kohdistetaan molempiin kieliryhmiin. Lisäksi vahvistetaan kielirajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat maaseudulla toimivat yhdistykset; kyläyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja harrastusseurat jne., alueen kunnat sekä kehittäjäorganisaatiot.
Matalajärven reitti/Pohjois-Espoon Ratsastuspolut ry
JULKINEN TUKI: 18 580
KOKONAISBUDJETTI: 37 160
PAIKKAKUNTA: Espoo
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: HANKESUUNNITELMA POHJOIS-ESPOON RATSASTUSREITISTÖN JATKAMISEKSI. Esiselvitys: Pohjois-Espoossa on rakennettu ja käyttöön neuvoteltu TE-keskuksen, Espoon
kaupungin ja yhdistyksemme yhteistyönä noin 22 km ratsastusreittiä. Tämä hankeen tarkoitus on
tuoda käyttöön noin yhden kilometrin pituinen jatke nykyiselle reitistölle. Reitistömme on osa pääkaupunkiseudulle suunniteltua ns. Hevoskehä-reitistöä. Hankkeen tarpeellisuus: Hevosten liikkuminen muilla kuin omilla reiteillä on vaarallista. Hevonen on pakoeläin ja melko arvaamaton, mikäli se
joutuu kulkemaan liikenteen seassa. Ulkoilureittien yhteiskäyttö on kaupungin päätöksellä kielletty.
Ratsastus on täysin yksityisin varoin kustannettua urheilua. Olisi kohtuutonta, että yleiseen käyttöön tulevat reitit maksatettaisiin ratsastajilla. Reitistö on kaikkien käytössä (yleishyödyllinen) eikä
rakennuskulujen maksajiksi löydy vapaaehtoisia. Hankkeen toimenpiteet: Hanke johdetaan talkootyönä. Yhdistyksen maksama oma osuus katetaan jäsenmaksutuotoista, joita kerätään ratsastajilta
ja talleilta. Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia. Hanke ei vaikuta työllisyyteen, ainoastaan koneurakoitsijan työllistymiseen rakennustyön aikana. Hanke ei vaikuta koulutukseen. Hankkeen vetäjät sekä käyttäjät ovat pääosin naisia.
1.7 ETPÄHÄ RY
LS-37 ja HU-46 Suunnistuskarttahanke Hälvälä-Kukonkangas-Tennilä/Lahden Suunnistajat-37 ry
JULKINEN TUKI: 21 929,4
KOKONAISBUDJETTI: 43 859
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 24.6.2015–24.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat suunnistuksen harrastajat, koululaiset sekä alueella vierailevat matkailijat ja maaseudun asukkaat. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Hollolan
kunnassa Hälvälän, Kukonkankaan ja Tennilän alueilla noin 25-28 neliökilometrin kokoinen digitaalisessa muodossa oleva suunnistuskartta. Kartta-aineiston laatiminen toteutetaan ostopalveluina
vuosien 2015-2017 aikana. Hankkeen tuloksena syntyvää kartta-aineistoa voidaan hyödyntää
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tulevien vuosikymmenien aikana niin kilpa- kuin harrastussuunnistuksessa sekä retkeilyssä ja koululaisliikunnassa.
Koulutus- ja harjoituskentän valaistushanke/Lahden Käyttökoira (LKK) ry
JULKINEN TUKI: 13 328
KOKONAISBUDJETTI: 26 656
PAIKKAKUNTA: Nastola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen koiraharrastajat, palveluskoirien kouluttajat sekä välillisesti palvelukoirien käyttäjät ja maaseudun asukkaat. Toimenpiteen tarkoituksena on toteuttaa Eu-osarahoitteisen Leader-hankkeen avulla Lahden palveluskoirayhdistyksen
omistaman Nastolan kunnan Pensuon (Villähde) kylässä sijaitsevan harjoitusalueen valaistus sekä
alueen sähköistys. Harjoitusalue on kooltaan noin 13 hehtaaria ja siellä sijaitsee mm. noin puolenhehtaarin kivituhkakenttä, sekä maastoharjoitusalue. Aluetta käytetään mm. vapaaehtoisten pelastus, haku- ja jälkikoirien koulutukseen. Lisäksi alueella järjestetään kaikille roduille avoimia käyttäytymiskoulutuksia. Toimenpiteen seurauksena alueen käyttömahdollisuudet ja käyttöaste paranevat, mikä mahdollistaa harrastustoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen.
Yhteisöllisten retkeily- ja vapaa-ajaninvestointien suunnitteluhanke/Lahden kaupunki
JULKINEN TUKI: 21 600
KOKONAISBUDJETTI: 21 600
PAIKKAKUNTA: Nastola
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Nastolan kunnan asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella Nastolan kunnan alueelle yhteisölähtöisesti Nastolan retkeily-, ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämiseen tähtäävä investointihanke. Hankkeen avustuksella mahdollisista investoinneista laaditaan tarkemmat suunnitelmat, piirustukset ja
kustannusarviot investointien toteuttamiseksi. Hankkeen aikana selvitetään myös alueen kylistä
mahdollisia vapaa-ajaninvestointikohteita (uimarannat, laiturit, pelikentät), jotka parantaisivat
maaseudun asukkaiden ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Suunniteltavat investoinnit pyritään tekemään siten, että alueen asukkaat ja järjestöt osallistuisivat niiden toteuttamiseen ja mahdolliseen ylläpitoon mahdollisimman suurella talkootyöpanoksella.
3D-jousiammuntarata Orimattilaan/Jousimetsästysseura Juoksa ry
JULKINEN TUKI: 6250
KOKONAISBUDJETTI: 12 500
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Orimattilassa ja lähiseudulla asuvat jousiammuntaa ja jousimetsästystä harrastavat asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hankkeen tarkoituksena
on
rakentaa
Orimattilan
kunnalta
vuokrattavalle
maa-alueelle
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jousimetsästysharjoitteluun ja muuhun maastojousiammuntaan soveltuva 3D-eläinmaaleilla varustettu ampumarata. Hankkeen tuloksena alueen harrastusmahdollisuudet paranevat, mikä edistää
alueen elinvoimaisuutta ja alueen asukkaiden hyvinvointia.
Kuntopuisto-hanke/Kärkölän kunta
JULKINEN TUKI: 20 000
KOKONAISBUDJETTI: 20 000
PAIKKAKUNTA: Kärkölä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kärkölän kuntaan on yhteistyössä Kärkölän kunnan, Phlu:n liikuntaneuvonnan
ja Kärkölän vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa suunniteltu senioripuisto Järvelän taajamaan
kauppojen ja vanhusten vuokra-asuntojen välittömään läheisyyteen. Senioripuisto on liikuntapaikka, joka on suunniteltu ikäihmisille liikuntakyvyn ja tasapainon parantamiseksi sekä lihasvoiman
säilyttämiseksi. Puisto on monikäyttöinen harjoittelupaikka monille eri-ikäisille ihmisille. Sinne on
vapaa pääsy ja sen tarkoituksena on palvella mahdollisimman laajasti kärköläläisiä senioreita. Tavoitteena on kannustaa ikääntyviä liikkumaan esteettömästi ja turvallisesti sekä pitämään huolta
omasta kunnosta ja lihasvoimasta. Senioripuistossa on suunniteltu sijoitettavaksi lihaskuntolaitteita
sekä tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävä laitteita. Säännöllisellä harjoittelulla on mahdollista vähentää kaatumisriskiä, helpottaa arjessa selviämistä sekä virkistää niin mieltä kuin muistia. Puistossa
saa harjoitella itsenäisesti ja vapaasti ilman ajanvarausta. Liikuntatoimi ja vanhustyön asiantuntijat
tekevät yhteistyötä puiston suunnittelussa ja alueelle sijoitettavien kuntoiluvälineiden valinnassa.
Kunnan tekninen toimi on tasoittanut ja tehnyt tarvittavat muutostyöt alueelle. Kunta vastaa puiston kunnossapidosta. Senioripuiston tavoitteena on luoda mahdollisimman matala kynnys liikunnan
aloittamiseen ja aktivoida ikääntyneitä ja ikääntyviä liikkumaan säännöllisesti. Liikunnan lisäksi
puisto tarjoaa paikan sosiaalisten kontaktien luomiseen muiden ihmisten kanssa. Tämän lisäksi Kukonmäen kuntoradan läheisyyteen on suunniteltu toteutettavaksi kuntopiste, jossa olisi muutama
lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittäviä laitteita. Kuntopiste on kaikkein kuntalaisten käytettävissä. Terveysliikunnan tavoitteena on lisätä asukkaiden omaehtoista liikuntaa tarjoamalla monipuolisia matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja.
Hollolan avantouimareiden pukeutumistilat/Hollolan kunta
JULKINEN TUKI: 68 535
KOKONAISBUDJETTI: 76 150
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.7.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Toimenpiteen kohderyhmänä ovat Hollolan kunnan asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Toimenpiteen tarkoituksena on rakentaa Hollolan kunnan ja Hollolan avantouimarit ry:n yhteishankkeena uudet pukeutumis- ja pesutilat Hollolan kunnan omistamalle Vähä-Tiilijärven rannalla sijaitsevalle tontille. Pukeutumistilaan tulee pukeutumis-, pesu- ja wc-tilat. Osa wctiloista tulee palvelemaan myös läheisen uimarannan käyttäjiä. Toimenpiteen kohteena oleva rakennus tullaan hankkimaan kilpailutuksen perusteella ulkopuoliselta urakoitsijalta. Toimenpiteen
tuloksena rakennettavat pukeutumistilat jäävät hankkeen päättymisen jälkeen Hollolan kunnan
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avantouimareiden sekä läheisen uimarannan käyttäjien käyttöön. Rakennuksen ylläpidosta vastaavat Hollolan kunta ja Hollolan avantouimarit ry.
Best Lake Perustamistuki/Best Lake Nature Adventures Oy
JULKINEN TUKI: 12 078
KOKONAISBUDJETTI: 12 078
PAIKKAKUNTA: Nastola
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 26.8.2016–6.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Toimenpiteen tarkoituksena on käynnistää osittain kansainvälisille markkinoille tähtäävä luontomatkailupalveluliiketoimintaa. Yrityksen pääasiallinen toiminta-alue on JärviSuomi, etenkin Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon maakunnat. Yritys tarjoaa erilaisia luontoon liittyviä
matkailupalveluita koti- ja ulkomaisille vierailuryhmille. Nyt toteutettavalla hankkeella käynnistetään matkailupalveluiden myynti ulkomaalaisille markkinoille. Tavoitteena on, että yritys saa ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita, joiden kautta myydään laadukkaita ja asiakaslähtöisesti räätälöityjä luontomatkoja maksukykyisille asiakkaille. Yritys hyödyntää palveluiden räätälöinnissä laajasti
alueen muita matkailu ja ohjelmapalveluyrityksiä.
Hälvälän haulikkoradan ympäristöselvitykset/Hälvälän Ratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15 320
KOKONAISBUDJETTI: 19 150
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 24.4.2017–30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Lahden seutukunnan ja Päijät-Hämeen alueen
haulikkoammunnan harrastajat, huippu-urheilijat sekä alueen metsästäjät. Lisäksi hankkeella on
valtakunnallista merkitystä, koska alue on yksi Suomen parhaimmista haulikkolajien kilpailu- ja harjoitusalue. Hankkeen tarkoituksena on tehdä Hollolan kunnassa sijaitsevalle Hälvälän haulikkoradalle tarvittavat ympäristöselvitykset, joiden toteuttaminen mahdollistaa toiminnan jatkamisen pitkälle tulevaisuuteen.
Navetan muutos hevostalliksi/Vironmäki Miia Susanna
JULKINEN TUKI: 16 852
KOKONAISBUDJETTI: 84 264
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 28.5.2015–23.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yritys investoi navetan muutokseen hevostalliksi, johon rakennettavat kahdeksan uutta hevoskarsinaa tarjotaan yrityksen uudelle asiakasryhmälle, yksityisille hevosenomistajille.
Uudet hevoskarsinat sijoittuvat erilleen ratsastuskoulupuolen karsinoista, mikä edistää niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin hevostenkin turvallisuutta. Investoinnin myötä yrityksen palvelumahdollisuudet monipuolistuvat, kun yksityisille hevosenomistajille voidaan tarjota hevosten täyshoitopalveluiden ohella lisäpalveluita kuten valmennukset ja kilpailut maneesitallilla. Investointi
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kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, parantaa kannattavuutta, edistää yrityksen tunnettuutta sekä kohentaa entisestään talliympäristön kokonaiskuvaa.
Liikuntapuisto/Orimattilan kaupunki
JULKINEN TUKI: 66 680,21
KOKONAISBUDJETTI: 71 730
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.8.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana kaupunki rakentaa yhteistyössä paikallisen Lions Club-järjestön kanssa liikuntapuiston 4H-puistoon. Liikuntapuistoon tulee erilaisia käyttäjän omalla painolla
toimivia ulkokuntolaitteita. Laitteiden määrä on 16 kpl. 14 kpl ulkokuntolaitteista on ns. tuplalaitteita: laitteessa paikat kahdelle käyttäjälle samanaikaisesti. Laitteiden määrä mahdollistaa tarvittaessa mm. ohjattujen ryhmien pitämisen puistossa. Ulkokuntolaitteet sijoitetaan kivituhkapintaiselle
kentälle joka tehdään hankkeen aikana, kenttäalue on tarpeeksi iso jotta sillä voi pelata myös petankia, mölkkyä jne. Lahdessa on ulkokuntolaitteita tällä hetkellä 21 puistossa ja niitä on tulossa
vielä lisää. Orimattilan keskusta-alueelle on ajatuksena tehdä vain yksi puisto, mutta tarpeeksi monipuolinen. Puistoalue on n. hehtaarin kokoinen joten siinä on jatkossa myös laajennusvaraa uusien
liikunnallisten toimintojen sijoittamiseen. Orimattilan kaupunki täyttää vuonna 2015 150-vuotta ja
ajatuksena on että liikuntapuisto on osa kaupungin panostusta asukkaisiin juhlavuonna.
1.8 I SAMMA BÅT – SAMASSA VENEESSÄ RF RY
Vårt skärgårdshav/Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry
JULKINEN TUKI: 23 833,04
KOKONAISBUDJETTI: 34 047
PAIKKAKUNTA: Turunmaan saaristo
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Målsättningen med projektet är att utveckla ett koncept skräddarsytt för gästoch besökshamnar, där målgruppen barn och unga får lära sig för havsmiljön, om Östersjön och om
skärgården. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda lek, spel och roliga praktiska uppgifter som får
barnen intresserade av frågor kring havsmiljön. Vuxna får samtidigt ta del av aktuell information om
Östersjöns tillstånd och om miljövänliga lösningar med fokus på båt- och stugliv. Projektets huvudman Finlands Öar r.f. anställer en projektledare för 6 månaders tid. Till projektledarens arbetsuppgifter hör att i samråd med samarbetspartners utforma ett koncept och ett fungerande program. Konceptet bör innehålla en historia som skapar en röd tråd mellan de deltagande öarna. Programmet bör bestå av olika teman och konkreta uppgifter kring dessa teman. En viktig del av projektledarens arbete i detta pilotprojekt blir att testa olika sätt att lära ut om miljöfrågor, samt välja
de som bäst lämpar sig för denna omgivning. Det lokala engagemanget från varje ö är detta projekts
särskilda styrka. Vi vill engagera skärgårdens invånare i arbetet dels för den egna byn och dels för
Skärgårdshavets och Östersjöns framtid. Projektet kommer dels att resultera i moduler med information om Östersjöns tillstånd som senare kan tryckas t.ex. på en skylt i hamnen. Dessutom kommer man att skapa färdiga paket med lekar, spel, experiment och uppgifter för barn, som kan dras
av en sommararbetare i en besöks- eller gästhamn. En viktig målsättning med projektet är
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samarbete mellan aktörer som på skilt håll sysslat med miljöfostran för barn med Östersjötema.
Tillsammans har man mycket kunskap och material som kan användas i konceptutvecklingen. Samarbetsparter är Åbo Akademi, Byalagen och -föreningar på små öar med besökshamnar i Åbolands
skärgård, Skärgårdshavets Biosfärområde, Håll skärgården ren r.f., Sydvästra Finlands avfallsservice,
Luonto-liitto ry. och Natur och Miljö r.f.
Paraisten polut – Pargas stigar/Pargas stad
JULKINEN TUKI: 13 161,96
KOKONAISBUDJETTI: 14 624
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2017–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena
on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää
uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.
1.9 JOENSUUN SEUDUN LEADER-YHDISTYS RY
Hevoskeskushanke/Liperin Hevosystäväin Seura ry
JULKINEN TUKI: 46 150
KOKONAISBUDJETTI: 92 300
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.8.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Liperin hevosystäväinseura on perustettu vuonna 1924. Vuosikymmenten kokemuksella seura muuttaa omistamansa raviradan monipuoliseksi hevosten valmennuskeskukseksi.
Perinnenavetasta harrastetoimijain toimintakeskus/Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry
JULKINEN TUKI: 77 200
KOKONAISBUDJETTI: 154 400
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.8.2015–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan Kiihtelysvaaran ns. entisen vanhainkodin (nyk. Joensuun kaupungin Vaahterapihan toimintakeskus) navettarakennus paikallisten harrastetoimijain käyttöön.
Hankkeen lisäarvona saadaan säilytettyä purkamisuhanalainen paikallisesti merkittäviä suojelullisia
arvoja omaa rakennus (historiallisesti perinteinen kunnan maatilan navettarakennus) ja rakennettu
miljöö sekä turvattua rakennuksen tuleva toiminnallinen ylläpito. Toteuttajana on Kiihtelysvaaran
harrastetoimijat ry., jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella harrastetoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittymistä, lisätä monialaisten
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harrastetoimijoitten yhteistyötä sekä myötävaikuttaa paikallisen väestön yhteisöllisen yhteistyön,
palvelujen, työpaikkojen sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. Yhdistys tukee toimillaan kaiken ikäistä
väestöä.
Kulttuuritalo Maritan kehittämishanke/Outokummun kaupunki
JULKINEN TUKI: 24 536
KOKONAISBUDJETTI: 24 536
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.9.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kulttuuritalo Maritasta kehitetään kohtauspaikka, jossa kukoistavat kulttuurin
ja harrastamisen moninaiset muodot. Hankkeessa luodaan käytön helppouden edellytykset ja parannetaan tilan varustelutasoa. Hankkeen myötä rakennuksen tilat tulevat nykyisen elokuvateatteritoiminnan ohella mahdollistamaan huomattavasti laaja-alaisemman, tiheämmän ja tehokkaamman käytön. Kehittämishankkeessa rakennetaan outokumpulaisille kulttuuritapahtumille uusi yhdenmukainen tiedotuskäytäntö. Kehittämishankkeen tavoitteena on monipuolistaa kulttuuritalo
Maritan käyttöä, tarjota toimijoille helposti saavutettava tila, nostaa kulttuuritilaisuuksien kävijämääriä, vilkastuttaa outokumpulaista sekä seudullista kulttuuri- ja harrastuselämää ja tuoda sitä lähemmäs käyttäjää sekä keskittää ja yhdenmukaistaa kulttuuritilaisuuksien tiedotus. Kulttuuritalo
Maritaan pyritään saamaan jatkuva, positiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien vire, jolloin paikallinen
yleisö pysyy kulttuuri- ja harrastustapahtumista tietoisena. Varustelun parantamisen ohella kehittämishanke keskittyy ennen kaikkea helpon käytön edellytysten parantamiseen. Hankkeen tuomat
hyödyt koskettavat laajalti eri kohderyhmiä. Kehittämishankkeessa luotavat järjestelmät tähtäävät
painokkaasti hankkeenjälkeiseen aikaan ja tilan hallinnoinnin keveyttämiseen, mikä tapahtuu käyttäjälähtöisesti ja vapaaehtoisvoimin. Toimivan ja yhteisöllisen kulttuuritalon kehittämistoimet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen: 1. Järjestämisen ja osallistumisen helppous ja edullisuus 2. Tilan
monipuolisuus ja monikäyttöisyys 3. Monipuolisen käytön mahdollistava parannettu varustelutaso
4. Rakennuksen ulkoiset signaalit 5. Yhdenmukaistettu tiedotus 6. Toimijoiden synergia.
Jäähallin varustuksen parantaminen/Polvijärven Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 60 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Polvijärven Urheilijat ry hankkii Polvijärven taajaman keskustassa sijaitsevaan
jäähalliinsa jäähdytyskontin. Hankkeen tuloksena Polvijärven ja lähikuntien asukkaille tarjotaan entistä paremmat, turvallisemmat ja energiatehokkaammat edellytykset liikuntaharrastukselle.
MOK1/Joensuun Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 37 823,5
KOKONAISBUDJETTI: 75 647
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 22.3.2016–21.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Joensuun Urheiluautoilijat ry on toteuttamassa omistamalleen moottoriurheilukeskukselle Ylämyllyllä investointihankkeen harjoittaakseen harrastus- ja kilpailutoimintaa rakentamalla uudelleen rata-aluetta sekä uudistamalla toiminnassa käytettäviä rakennuksia.
TOSE Talviliikunta Olosuhde-esiselvitys/Ylämyllyn Yllätys ry
JULKINEN TUKI: 5004,2
KOKONAISBUDJETTI: 5829
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvitys-hanke koskee jalkapallon talviolosuhteita. Selvitetään miten Ylämyllylle voisi toteuttaa talviaikaiseen liikuntaan soveltuvan ratkaisun. MInkä verran sillä olisi seuran
omia käyttäjiä, ja minkä verran muita? Sekä a)Millaisia toteutus-vaihtoehtoja on ja mikä olisi niistä
paras, b) mikä olisi tarkoituksen mukainen sijaintipaikka (esim. Pärnävaaralla tai Jyrissä olisi pukukopit valmiina, mikä säästäisi kustannuksia), c) mitkä ovat rahoitusvaihtoehdot ja mikä niistä olisi
tarkoituksen mukaisin? d)mikä olisi kunnan ja mikä järjestön rooli rakennusvaiheessa ja käyttövaiheessa (kustannukset, omistaja) - etenkin järjestön vahvan roolin ottaminen rahoituksessa ja omistuksessa tutkitaan tarkkaan.
Monitoimihalli/H&E Nygren Oy
JULKINEN TUKI: 33 787,74
KOKONAISBUDJETTI: 112 626
PAIKKAKUNTA: Niittylahti
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 18.4.2016–22.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: H&E Nygren oy rakentaa monitoimihallin, jossa on koiraurheiluun soveltuva
halli sekä hevospihatto 9 hevoselle/varsalle. Koiraurheiluhallin pinta-ala on 350 neliömetriä ja hevospihaton pinta-ala on 94 neliömetriä. Kumpaakin toimintoa yhteisesti palvelevaa varastotilaa on
42 neliömetriä. Monitoimihallin rakennushanke liittyy läheisesti Trainer4-ohjelmistoon, joka on uusi
interaktiivinen valmennuspäiväkirja hevos- ja koiraharrastajille ja jonka kehittämisessä H&E Nygren
Oy on ollut osallisena. Hallin rakentaminen mahdollistaa H&E Nygren Oy:n agilitykoulutuksien aloittamisen Trainer4-ohjelmiston kautta; keinonurmipohjaisessa puolilämpimässä agilityhallissa tullaan
kuvaamaan aineistoa ohjelmiston etäopetuskursseille, pitämään monimuotokoulutuksia sekä perinteisiä agilitykoulutuksia. Hallia myös vuokrataan alueen koiraurheiluyrittäjille sekä yksityisille ihmisille. Hevospihatossa harjoitetaan sekä maatilan hevoskasvatustoimintaa että otetaan vieraita
hevosia ylläpitoon sekä koulutukseen.
Roukalahti viihtyisäksi/Roukalahden Kivekkäät ry
JULKINEN TUKI: 49 579
KOKONAISBUDJETTI: 24 789,5
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.5.2016–3.5.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Roukalahden Kivekkäiden kokouksessa 28.1.2016 on päätetty ryhtyä Roukalahden kylätalon ja sen ympäristön kunnostustoimenpiteisiin ja Roukalahden kesäteatterin olosuhteiden parantamiseen. Projektin tavoitteena on ensinnäkin saada Roukalahden kylätalosta viihtyisämpi ja houkuttelevampi tila niin kesäteatterin vieraita, oman kylän kokouksia kuin suurempien
juhlien järjestäjiä ajatellen. Kylätalon profiilin nostolla halutaan houkutella taloa erityisesti juhlatiloiksi vuokraavia, nykyisen vuokrausasteen ollessa melko pieni. Kylätalolle on suunnitteilla myös
uutta toimintaa muun muassa elokuvailtojen muodossa. Tilojen toimivuutta ja esimerkiksi kalusteratkaisuja tullaan uusimaan talon monimuotoista käyttöä ajatellen. Projektin avulla pyritään myös
kohentamaan vuodesta 2000 toimineen Roukalahden kesäteatterin puitteita ja katsojien viihtyvyyttä. Urheiluseurana Kivekkäät haluaa parantaa Roukalahden urheilukentän käyttömahdollisuuksia ja kylän asukkaiden liikunnan harrastamisen edellytyksiä.
Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi - Varparannan leirikeskuksen kehittämisen suunnitteluhanke/Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry
JULKINEN TUKI: 47 606
KOKONAISBUDJETTI: 95 212
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteina ovat 1. Järvitoimintakeskuksen säilyttäminen ja kehittäminen yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kokoontumispaikkana.2. Alueella tapahtuvan yhteisöllisen toiminnan tukeminen ja elävöittäminen. 3. Ympäristön siistiminen ja turvallisuuden parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen. 4. Alueen avoimen virkistyskäytön lisääminen ja kehittäminen. Toimenpiteinä ovat alueen rakennusten kuntotutkimus ja korjaustoimenpiteiden selvittäminen, alueen markkinointiviestintäsuunnitelma ja markkinointimateriaalit (verkkosivut, esitteet,
suoramainonta), terassi päärakennuksen yhteyteen, mökkien kunnostus ja ilmanvaihtokoneistojen
hankinta, päärakennuksen ilmalämpöpumpun hankkiminen ja asentaminen, päärakennuksen kunnostus (keittiöremontti, alakerran lattiamateriaalin ja eristeiden uusiminen, yläkerran lattioiden ja
portaiden ja huoneiden maalaus) , alueen jakaminen kahteen eri tarkoitukseen (yleinen rantautumis- ja virkistäytymisalueen / vuokraustoiminta), aidan rakentaminen alueiden jakamiseksi, kota
siirretään uuteen paikkaan.
Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi - Varparannan leirikeskuksen kehittämisen suunnitteluhanke/Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry
JULKINEN TUKI: 9 179,81
KOKONAISBUDJETTI: 15 315
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteina ovat 1. Järvitoimintakeskuksen säilyttäminen ja kehittäminen yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kokoontumispaikkana.2. Alueella tapahtuvan yhteisöllisen toiminnan tukeminen ja elävöittäminen. 3. Ympäristön siistiminen ja turvallisuuden parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen. 4. Alueen avoimen virkistyskäytön lisääminen ja kehittäminen. Toimenpiteinä ovat alueen rakennusten kuntotutkimus ja korjaustoimenpiteiden selvittäminen, alueen markkinointiviestintäsuunnitelma ja markkinointimateriaalit (verkkosivut, esitteet,
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suoramainonta), terassi päärakennuksen yhteyteen, mökkien kunnostus ja ilmanvaihtokoneistojen
hankinta, päärakennuksen ilmalämpöpumpun hankkiminen ja asentaminen, päärakennuksen kunnostus (keittiöremontti, alakerran lattiamateriaalin ja eristeiden uusiminen, yläkerran lattioiden ja
portaiden ja huoneiden maalaus) , alueen jakaminen kahteen eri tarkoitukseen (yleinen rantautumis- ja virkistäytymisalueen / vuokraustoiminta), aidan rakentaminen alueiden jakamiseksi, kota
siirretään uuteen paikkaan.
Kulttuuritalo Maritan kehittämis- ja investointihanke/Outokummun kaupunki
JULKINEN TUKI: 23 950
KOKONAISBUDJETTI: 23 950
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.9.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kulttuuritalo Maritasta kehitetään kohtauspaikka, jossa kukoistavat kulttuurin
ja harrastamisen moninaiset muodot. Hankkeessa luodaan käytön helppouden edellytykset ja parannetaan tilan varustelutasoa. Hankkeen myötä rakennuksen tilat tulevat nykyisen elokuvateatteritoiminnan ohella mahdollistamaan huomattavasti laaja-alaisemman, tiheämmän ja tehokkaamman käytön. Kehittämishankkeessa rakennetaan outokumpulaisille kulttuuritapahtumille uusi yhdenmukainen tiedotuskäytäntö. Kehittämishankkeen tavoitteena on monipuolistaa kulttuuritalo
Maritan käyttöä, tarjota toimijoille helposti saavutettava tila, nostaa kulttuuritilaisuuksien kävijämääriä, vilkastuttaa outokumpulaista sekä seudullista kulttuuri- ja harrastuselämää ja tuoda sitä lähemmäs käyttäjää sekä keskittää ja yhdenmukaistaa kulttuuritilaisuuksien tiedotus. Kulttuuritalo
Maritaan pyritään saamaan jatkuva, positiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien vire, jolloin paikallinen
yleisö pysyy kulttuuri- ja harrastustapahtumista tietoisena. Varustelun parantamisen ohella kehittämishanke keskittyy ennen kaikkea helpon käytön edellytysten parantamiseen. Hankkeen tuomat
hyödyt koskettavat laajalti eri kohderyhmiä. Kehittämishankkeessa luotavat järjestelmät tähtäävät
painokkaasti hankkeenjälkeiseen aikaan ja tilan hallinnoinnin keveyttämiseen, mikä tapahtuu käyttäjälähtöisesti ja vapaaehtoisvoimin. Toimivan ja yhteisöllisen kulttuuritalon kehittämistoimet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen: 1. Järjestämisen ja osallistumisen helppous ja edullisuus 2. Tilan
monipuolisuus ja monikäyttöisyys 3. Monipuolisen käytön mahdollistava parannettu varustelutaso
4. Rakennuksen ulkoiset signaalit 5. Yhdenmukaistettu tiedotus 6. Toimijoiden synergia.
Kylän infon ja ilmeen kirkastaminen/Uskalin Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20 618,7
KOKONAISBUDJETTI: 40 314
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.12.2016–6.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kylän infon ja ilmeen kirkastamishankkeen toteuttaja Uskalin kyläyhdistys ry.
Kyläyhdistyksellä oli 10 vuotta sitten hanke, Kylän infon ja ilmeen kohentaminen ja aika on tehnyt
tarpeelliseksi sen toimenpiteiden kirkastamisen. Infotaulujen uusiminen on tarpeellista, runkojen
huoltokorjaus samoin. Kylän opasviitat ovat ajantasaistamisen tarpeessa, näköalapaikan uusinta,
postilaatikkotelineiden huolto. Kylätalo vaatii fiksaamista, samoin pysäköintipaikat laajentamista,
uimaranta kunnostamista myös paremmin lapsia palvelevaksi. Venevalkamat ja veneenlaskuluiskat
päivitystä, samoin kyläpaidat. Kylän esittelyvihkolla haluamme antaa tietoa kylästämme ja
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toiminnastamme kaikille ja varsinkin ystävyyskylällemme Gereslakiin, Unkariin. Kyläyhdistys haluaa
antaa itsestään hoidetun asuinpaikan kuvan. Tiedon siitä, että ihmiset huolehtivat kylästään, paikasta, jossa he viihtyvät ja haluavat asua ja saada uusia asukkaita.
Jaama Trail osaksi seudullista reitistöä/Joensuun kaupunki
JULKINEN TUKI: 30 826,57
KOKONAISBUDJETTI: 30 827
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.3.2017–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa muodostetaan valtakunnallisestikin huomattava, yhtenäinen retkeilyreitistö Liperin Kaprakasta Kolille saakka. Reitistö muodostuu Kaprakan Kinttupoluista, Pärnävaara - Lykynlampi -yhdysreitistä, Jaama Trailista sekä Kontionpoluista, jotka yhtyvät Kolinpolkuun.
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä monipuoliselle retkeilylle sekä liikuntamatkailulle.
Hanke edistää myös taajamien lähiliikuntaa.
Kompressorin hankinta ja kompressorihuoneen kunnostus/Joensuun Urheilusukeltajat ry
JULKINEN TUKI: 13 015
KOKONAISBUDJETTI: 26 030
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.5.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hanke, jossa uusitaan 300 bar erikoiskompressori ja kunnostetaan kompressorihuonetta. Hanke tukee ja mahdollistaa lukuisia toimintoja sukelluksen lisäksi, esim. vapaaehtoinen pelastuspalvelu, uimarantojen kunnostus, erilaiset avustus, etsintä ja nostotehtävät sekä ympäristön suojelu. Hanke edesauttaa ja lisää toiminta-alueen toimijoiden yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta sekä elämänlaatua maaseudulla harrastus- että tukitoimintojen kautta
Fiilis ja tekemisen meininki hanke/Enon Vanhusten Tuki ry
JULKINEN TUKI: 122 632
KOKONAISBUDJETTI: 122 632
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2016–30.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan kehittäminen. Joensuun maaseutualueen elävöittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen, sekä sosiaalikulttuurinen innostaminen. Kohderyhmänä ovat yksittäiset kuntalaiset,
yritykset, järjestöt ja yhdistykset, koulut ja kuntoutujat sekä kaupungin seutuopisto.
Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamien yleisilmeen kohentaminen/Joensuun kaupunki
JULKINEN TUKI: 48 961,60
KOKONAISBUDJETTI: 51 960
PAIKKAKUNTA: Joensuu
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HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.5.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen taustalla ovat Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamissa
toimivien yhdistysten ym. kautta esille tulleet ehdotukset taajamiensa elävöittämisestä ja yleisilmeen parantamisesta. Toiveista koottiin hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kohentaa paikallisten käyttämiä, taajamissa sijaitsevia harrastus-, oleskelu- ja virkistyskohteita maisemanhoitoa unohtamatta. Toimenpiteillä parannetaan kohteiden toimintaedellytyksiä, siisteyttä ja saavutettavuutta
->paikallistoimijoiden aktivoituminen toimintojen luomiseen, ylläpitämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Toimenpiteet Hammaslahti Hammaslahden keskustaan muodostetaan uusi laajempi torialue
tapahtuma- ja myyntitoimintojen ym. harjoittamiseen. Hammaslahdentien varteen pystytetään pysäkkikatokset suojaksi ja parantamaan yleisilmettä. Sintson kosteikko tuodaan asukkaiden ja oppilaitosten tietoisuuteen polun ja tarkkailulavan avulla. Lisäksi tehdään raivauksia ja puistoon lepopenkki. Toimenpiteet Kiihtelysvaara Määtänmäelle rakennetaan kyläyhdistyksen hallintaan uusi esteetön oleskelualue tapahtumien pitopaikaksi. Ympärivuotisessa käytössä olevan kohteen kulkutiet
sorastetaan ja alueen reunaan rakennetaan puucee. Toimenpiteet Tuupovaara Kolkon keskustan
ytimeen luodaan oleskelualue kukkaistutuksineen, pöytineen ja toritoimintovalmiuksineen, jota ylläpidetään alueen haltijan, paikallistoimijoiden ja Joensuun kaupungin yhteistyönä. Toimenpiteet
Eno Enossa tehdään pienimuotoisia liikuntapaikkarakennusten kunnostuksia. Useasta raivauskohteesta keskeisin on Pielisjoen ylittävän siltanäkymän avaaminen. Toimenpiteet Uimaharju Uimaharjussa toimenpiteet keskittyvät "sisäänmenoväylien" laajoihin raivauksiin, jolla avataan näkymiä taajaman pienvesille sekä Pielisen selkävesille. Muu Hankkeessa haetaan ratkaisua maaseutualueiden
taajamien jouluvalo-käytäntöön jossa määritetään millaiset jouluvalot tullaan hankkimaan. Lisäksi
taajamien yleisinfotaulujen tietoja päivitetään Qr-ruudun avulla.
LuonnonILO/Pyhäselän 4H-yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 75 328
KOKONAISBUDJETTI: 95 360
PAIKKAKUNTA: Hammaslahti
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen taustalla ovat Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamissa
toimivien yhdistysten ym. kautta esille tulleet ehdotukset taajamiensa elävöittämisestä ja yleisilmeen parantamisesta. Toiveista koottiin hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kohentaa paikallisten käyttämiä, taajamissa sijaitsevia harrastus-, oleskelu- ja virkistyskohteita maisemanhoitoa unohtamatta. Toimenpiteillä parannetaan kohteiden toimintaedellytyksiä, siisteyttä ja saavutettavuutta
->paikallistoimijoiden aktivoituminen toimintojen luomiseen, ylläpitämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Toimenpiteet Hammaslahti Hammaslahden keskustaan muodostetaan uusi laajempi torialue
tapahtuma- ja myyntitoimintojen ym. harjoittamiseen. Hammaslahdentien varteen pystytetään pysäkkikatokset suojaksi ja parantamaan yleisilmettä. Sintson kosteikko tuodaan asukkaiden ja oppilaitosten tietoisuuteen polun ja tarkkailulavan avulla. Lisäksi tehdään raivauksia ja puistoon lepopenkki. Toimenpiteet Kiihtelysvaara Määtänmäelle rakennetaan kyläyhdistyksen hallintaan uusi esteetön oleskelualue tapahtumien pitopaikaksi. Ympärivuotisessa käytössä olevan kohteen kulkutiet
sorastetaan ja alueen reunaan rakennetaan puucee. Toimenpiteet Tuupovaara Kolkon keskustan
ytimeen luodaan oleskelualue kukkaistutuksineen, pöytineen ja toritoimintovalmiuksineen, jota ylläpidetään alueen haltijan, paikallistoimijoiden ja Joensuun kaupungin yhteistyönä. Toimenpiteet
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Eno Enossa tehdään pienimuotoisia liikuntapaikkarakennusten kunnostuksia. Useasta raivauskohteesta keskeisin on Pielisjoen ylittävän siltanäkymän avaaminen. Toimenpiteet Uimaharju Uimaharjussa toimenpiteet keskittyvät "sisäänmenoväylien" laajoihin raivauksiin, jolla avataan näkymiä taajaman pienvesille sekä Pielisen selkävesille. Muu Hankkeessa haetaan ratkaisua maaseutualueiden
taajamien jouluvalo-käytäntöön jossa määritetään millaiset jouluvalot tullaan hankkimaan. Lisäksi
taajamien yleisinfotaulujen tietoja päivitetään Qr-ruudun avulla.
1.9 JOUTSENTEN REITTI RY
Hyvinvointia lentopallosta, Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Sastamalan alueella/Vammalan Lentopallo ry
JULKINEN TUKI: 47 754,23
KOKONAISBUDJETTI: 64 734
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hyvinvointia lentopallosta Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Sastamalan alueella on juniorilentopallon alueellisen vaikuttavuuden ja lasten sekä nuorten vanhempien aktivointia tukeva yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti seuroissa liikkuvien juniorien ja taustatoimijoiden määrään sekä toiminnan laadun parantamiseen. Lisäksi rakennamme toimintamalleja, jotka ehkäisevät drop out-ilmiötä ja lisäävät vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan määrää. Tavoitteena on myös löytää menetelmiä, jotka inspiroivat lasten vanhempia motivoimaan omaa perhettään aktiiviseen elämäntyyliin. Seurayhteistyöllä
pyrimme ehkäisemään päällekkäisyyksiä ja lisäämään saatavilla olevan ohjatun harjoittelun määrää.
Luontomatkailu ja lähiruoka esiselvitys/Satafood Kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 16 872
KOKONAISBUDJETTI: 16 872
PAIKKAKUNTA: koko alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Yrityksillä on tiedossa tarpeita ja puutteita toiminnan kehittämiseen, mutta
niukasti voimavaroja lähteä kokeilemaan ja keräämään ideoita. Myös kontaktiverkosto voi olla rajoittunut. Esiselvityshankkeen tarkoituksena on koota yhteen tämänhetkiset käytännön tarpeet ja
kehittämisideat Joutsenten reitti ry:n alueen yrittäjien ja tuottajien sekä yhteistyökumppanien keskuudesta. Esiselvityshankkeen tarveanalyysi tulee toimimaan perustavana pohjana laajemmalle
hankkeelle Joutsenten reitti ry:n alueella luontomatkailua ja lähiruokaa varten. Hankkeessa toimitaan läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
Piha-alueen turvallisuuden parantaminen/Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5049,54
KOKONAISBUDJETTI: 8130
PAIKKAKUNTA: Hämeenkyrö
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 6.10.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry osti keväällä 2015 kylän keskellä sijaitsevan kyläläisten kokoontumispaikan, koulunmäen. Koulunmäellä sijaitsee kaksi rakennusta. Vanhoissa koulun tiloissa toimii tällä hetkellä kyläyhdistyksen ylläpitämä ryhmäperhepäiväkoti. Kyläsalilla järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa ja lisäksi tarjolla on monenlaisia palveluja eri ikäisille
kohderyhmille muun muassa kerhojen ja liikuntaryhmien muodossa. Leikkivälineillä, pelikentällä
sekä talvisin jääkiekkokaukalolla varustettu piha-alue on vapaassa ja aktiivisessa käytössä ympäri
vuoden. Hankkeen tarkoituksena on parantaa piha-alueen turvallisuutta sekä mahdollistaa monipuolisten palvelujen toteutuminen myös jatkossa. Tämä tapahtuu uusimalla piha-alueen valaistusta
sekä aitaamalla pienten lasten leikkialue.
Mäntyrinne iskuun –investointihanke/Vakkilan Pienviljelijäyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19 993,82
KOKONAISBUDJETTI: 39 988
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 23.11.2015–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena kylätalo Mäntyrinteen käytön jatkuminen taloudellisten edellytysten heiketessä edelleen kyläläisten monipuolisena harrastus- ja virkistystilana alentamalla kiinteistön lämmityskustannuksia vesi-ilmalämpöpumpun avulla, ja uusimalla lahovahingon saastuttamaksi
paljastunut kudontapiirin käytössä olleen toimintatilan lattiarakenne siten, että kerhotoimintaa tiloissa voidaan edelleen jatkaa ja kehittää.
Tekonurmihanke Huittinen/Lauttakylän Luja ry
JULKINEN TUKI: 109 778,5
KOKONAISBUDJETTI: 219 557
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Lauttakylän Luja ry:n jalkapallojaosto rakennuttaa Huittisten ensimmäisen tekonurmikentän Pellonpuiston yläkoulun vieressä olevan hiekkakentän tilalle. Kenttä tullaan aitaamaan kauttaaltaan ja kentällä oleva valaistus uusitaan vastaamaan nykyisiä jalkapallokentille asetettuja valaistusvaatimuksia. Kenttä rakennetaan, jotta Lujan lähes 450 lisenssipelaajan harjoitusmahdollisuudet saadaan nostettua lähemmäs naapuriseurojen tasoa ja jotta jo ennestään laadukasta ja suosittua toimintaa voidaan entisestään kehittää. Kentän rakennuttaminen mahdollistaa
valmistumisen jälkeen ympärivuotisen jalkapalloharjoittelun Huittisissa laadukkaissa ja nykyaikaisissa olosuhteissa. Lisäksi kentän päiväkäyttö (klo 8.00-16.00) luovutetaan vastikkeetta Huittisten
kaupungille (esim. päiväkodit, koulut, erityisryhmät) ja muutenkin kenttä on tarkoitettu kaikkien
vapaaseen käyttöön silloin, kun siellä ei ole Lujan järjestämää toimintaa.
Ellivuoren alueen investointi/Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy
JULKINEN TUKI: 80 680
KOKONAISBUDJETTI: 80 680
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.6.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Sastamalan Ellivuoren alueelle laiturin, rannan läheisyydessä olevan esiintymisalueen sekä uimaranta-alueen kunnostamisinvestointi. Hankkeen avulla
kehitetään alueen palvelutarjontaa ja lisätään Ellivuoren alueen kiinnostuvuutta ja vetovoimaa matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena.
VuoriSport liikuntapalvelut Ellivuoressa/Aqua Plus Avoin Yhtiö
JULKINEN TUKI: 13 560
KOKONAISBUDJETTI: 67 800
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 29.3.2016–10.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ellivuoren matkailualueelle perustetaan VuoriSport-toimipiste. Tavoitteenamme on tuottaa Ellivuoren alueelle liikunnallista vapaa-ajan toimintaa, välinevuokrausta,
luontoliikuntaa ja ohjelmapalveluita, jotka ovat helposti saatavilla päivittäin auki olevasta pisteestä
alueen matkailijoille, ryhmille ja paikalliselle väestölle. Tärkein kohderyhmä ovat ryhmät: virkistyspäivät, kokousryhmät hotellissa ja tapahtumat alueella. VuoriSport vastaa alueelle rakennettavan
kiipeilypuisto HighParkin toiminnasta. HighPark aukeaa kesällä 2016 ja tulee olemaan merkittävä
vetovoimatekijä koko Sastamalan seudun matkailulle. Toimintamme tukee alueen matkailullista kehitystä, joka on nouseva ja sillä on työllistävä vaikutus. HighPark kiipeilypuistoon odotetaan 500010000 kävijää vuodessa.
Kiinteistöt kuntoon/Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 8 812
KOKONAISBUDJETTI: 17 624
PAIKKAKUNTA: Hämeenkyrö
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.11.2016–21.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry osti keväällä 2015 kylän keskellä sijaitsevan kyläläisten kokoontumispaikan, koulunmäen. Koulunmäellä sijaitsee kaksi rakennusta, kirkkokoulurakennus sekä kyläsalirakennus. Vanhoissa koulun tiloissa toimii tällä hetkellä kyläyhdistyksen
ylläpitämä ryhmäperhepäiväkoti. Kyläsalirakennuksessa on n. 150 m2 :n kyläsalin lisäksi keittiö ja
ruokala. Kyläsalilla järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa ja lisäksi tarjolla on monenlaisia palveluja eri ikäisille kohderyhmille viikoittain mm. kerhojen ja liikuntaryhmien muodossa. Kyläsalia
myös vuokrataan erilaisiin juhla- ja kokoustilaisuuksiin. Hankkeen tarkoituksena on kyläsalin lattian
kunnostaminen liikunta- ja juhlakäyttöä varten. Liikuntavälinetila päivitetään käytännöllisemmäksi
mm. hyllyjä rakentamalla. Lisäksi liikuntasalin yhteydessä oleva pienempi tila otetaan tehokkaammin käyttöön toimisto- ja arkistointitilaksi. Sähkönkulutuksen vähentämiseksi kiinteistöihin asennetaan kaksi ilmalämpöpumppua. Päiväkodin yhteyteen lisätään ulkovesipiste.
Sykettä seuraan – futista kaikille/FC Vapsi ry
JULKINEN TUKI: 24 800
KOKONAISBUDJETTI: 49 600
PAIKKAKUNTA: Sastamala
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HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2017–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Olemme linjanneet vuoden 2016 aikana seuramme, FC Vapsin, toimintaa ja
olemme jatkossa entistäkin selkeämmin jalkapallon kasvattajaseura. Ymmärrämme myös tärkeän
roolimme lasten liikuttamisessa ja nuorten kasvattamisessa. Haluamme tuoda jalkapallon lähelle
lasten ja nuorten asuinpaikkaa, joka tekisi jalkapallosta entistä helpommin lähestyttävän ja kaikille
avoimen harrastuksen. Nuorille puolestaan haluamme tarjota toiminnassa erilaisia rooleja pelaamisen rinnalle. Haemme hankkeen avulla uusia lapsia ja nuoria jalkapalloharrastajiksi sekä pelaamaan
että ohjaamaan toimintaa. Tavoitteena on laajentaa toimintaamme yhä useampiin kyliin Futisliigan
muodossa. Toteutustavaksi on suunniteltu kyläkohtaisia harjoitusiltoja. Harjoitusillassa on neljä eri
harjoitusryhmää peräkkäin eli jokaiselle 5-12-vuotiaalle tytölle ja pojalle löytyy oikea harjoitusryhmä. Harjoitusiltojen vetovastuussa ovat nuoret, jotka saavat apuja seuran kokeneemmilta valmentajilta. Heille laaditaan valmiit harjoitussuunnitelmat ja heidät koulutetaan tehtävään. Näin saisimme kauden käyntiin sujuvasti. Lisäksi valmennuksesta ja lasten ohjaamisesta kiinnostuneet nuoret saavat mahdollisuuden toimia uudessa roolissa ohjatusti. FC Vapsin toiminta kaipaa kokonaisuudessaankin nuoria aktivoivia toimintatapoja ja muita keinoja, joilla saadaan toiminta pyörimään
mahdollisimman pienellä vanhempien panoksella. Vanhempiakin kuitenkin tarvitaan. Seurassamme
aloittaa joka syksy uusi ikäkausijoukkue sekä tyttö- että poikapuolella ja tarvitsemme jokaiseen joukkueeseen kaksi valmentajaa, joukkueenjohtajan ja huoltajia. Osa näistä on edelleen oltava vanhempia, mutta aiempaa suurempi osa voisi tulevina vuosina olla seuran itse kasvattamia nuoria. Hankkeesta syntyvät hyvät toimintamallit ovat myös muiden alueen toimijoiden vapaasti ja maksutta
käytettävissä.
1.10 JYVÄSRIIHI RY
Kuntosalin laiteinvestointi/Laukaan KuntoKulma Oy
JULKINEN TUKI: 4 840
KOKONAISBUDJETTI: 24 200
PAIKKAKUNTA: Laukaa
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 3.9.2015–22.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kuntosali palveluiden tuottaminen Laukaalaisille ja lähialueen ihmisille uusilla
laitteilla ja välineillä.
Iitin voimakylät ja etsivä liikuntatyö/Iitin Sääskjärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 41 523,96
KOKONAISBUDJETTI: 50 707
PAIKKAKUNTA: Iitti
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön ja ikääntyvien kyläläisten liikuntatottumusten lisääminen ja kehittäminen. Hankkeen moottorina toimii Sääskjärven Kyläyhdistys ry.,
joka aktivoi ja kehittää liikuntamahdollisuuksia ja toimintoja Iitissä kaikkien kylien puolesta. Oleellinen osa hanketta on etsivän liikuntatyön kehittäminen. Aikuis- ja ikääntyvän väestön keskuudessa
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tarve liikkumiselle on lisääntynyt ja lisääntyy tulevaisuudessakin. Liikunnan lisäämisellä väestö pysyy
terveempänä, jonka myönteisenä seurauksena yhteiskunta säästää. Toiminnalla pyritään pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja jatkuvuuteen; vähentämään kuntien terveyspalveluiden kuluja jatkossa sekä
terveempään ja laadukkaampaan ikääntymiseen kylissä ja haja-asutusalueilla. Hankeaikana järjestetään eripuolilla Iittiä ja sen kyliä avaustapahtumia, pelkästään miehille suunnattuja tapahtumia,
sekä yksi iso ja yhteinen tapahtuma kaikille. Hanke potkaistaan käyntiin ¿kilojen keräys¿ -haasteen
muodossa, johon kylät voivat osallistua sekä yhteisöinä, mutta myös kylien asukkaat yksilötasolla.
Korpilahden ampumaradan maaperän puhdistus ja suojaus/Korpilahden Erämiehet ry
JULKINEN TUKI: 80 352
KOKONAISBUDJETTI: 40 175,77
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Korpilahden ampumaradan puhdistus- ja maaperän suojauksen luvanvaraiset
työt. Hankkeen tavoitteena on turvata ampumaradan ja -harrastusmahdollisuuden säilyminen sekä
kehittyminen Korpilahdella. Hankkeen avulla ylläpidetään Korpilahden harrastusmahdollisuuksia
sekä säilymistä elinvoimaisena kylänä. Hankeen konkreettisena tavoitteena on täyttää Vihtakankaan ampumaradan ympäristölupamääräykset sekä parantaa radan turvallisuutta.
Uuraisten senioripuisto/Uuraisten Vanhustentalo yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 45 316,4
KOKONAISBUDJETTI: 90 633
PAIKKAKUNTA: Uurainen
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.3.2017–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoite: Senioripuiston rakentaminen Uuraisille Leader rahoituksella + omakustanne osuudella. Hankkeella kehitetään ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia tasaisten polkujen/kävelyteiden, kuntoiluvälineiden tarjoamilla mahdollisuuksilla. Lisäksi yksi tavoite on alueen
maisemointi lammikkoalueella, istutuksilla, ym. Tavoite on myös tehdä puistosta eri sukupolvet yhdistävä liikunta-alue valitsemalla laiteet niin, että ne soveltuvat kaikenikäisille.

BMX-Rata/CC Picaro ry
JULKINEN TUKI: 23 413,5
KOKONAISBUDJETTI: 46 827
PAIKKAKUNTA: Laukaa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.5.2015–14.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Laukaan kunta rakentaa vuoden 2015 aikana BMX radan perusosan ja antaa
sen CC Picaron käyttöön pitkäaikaisella sopimuksella. Perusrata(Liite 1) saadaan käyttöön heinäkuussa elokuussa 2015, ja se tarkoittaa rataosuutta ilman lähtökoroketta, rakennuksia, sekä teknisiä
ratkaisuja. CC Picaro sitoutuu rakentamaan radalle sen BMX käytön vaatimat toiminnot v. 2015 2016 aikana, jota varten tarvitaan hankkeelle tukea. Rata on toimilaitteineen kaikkien halukkaiden
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käytettävissä ilman käyttömaksuja. Kilpailuissa osanottomaksut määräytyvät vallitsevan käytännön
mukaisesti (Suomen Pyöräilyunioni) ja ne ovat kaikille samansuuruiset. CC Picaron järjestämissä tapahtumissa on voimassa Suomen Pyöräilyunionin vakuutus, ja muulloin Laukaan kunnan ulkoilupaikkoja koskeva vakuutus.
1.11 KANTRI RY
Maneesi ratsastuskoululle/Toiminimi Sanna Lahti
JULKINEN TUKI: 20 971,6
KOKONAISBUDJETTI: 104 858
PAIKKAKUNTA: Pirkkala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 2.11.2015–16.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastusmaneesin rakentaminen ratsastuskoulun käyttöön. Maneesi mahdollistaa kannattavan yritystoiminnan myös talviaikaan, säistä riippumatta. Maneesissa pystymme tarjoamaan paikkakunnan ratsastajille laadukkaan harrastusmahdollisuuden myös kurjilla säillä, ja
myös yleisötapahtumia voidaan järjestää maneesissa ilman keliriskiä. Pirkkalassa on vain yksi maneesi, joka on toisella laidalla Pirkkalaa (Tanila), ja yksityiskäytössä. Maneesia vuokrataan myös
muille paikallisille toimijoille (esim. koiraharrastajat).
Kantrin kyläaktivaattori/Kantri ry
JULKINEN TUKI: 143 200
KOKONAISBUDJETTI: 143 200
PAIKKAKUNTA: Tampereen seutukunta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen
seutukunnassa. Hankkeen toimialuetta on Kantrin toiminta-alueesta Leader ¿rahoitukseen kuuluvat
maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 - 30.6.2018, mutta siihen haetaan 24 kk resursseja. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on
EU-osarahoitteinen. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi
yhteistyökumppaneina voivat olla urheilu- ja nuorisoseurat, osakaskunnat ja epäviralliset yhteisöt.
Hankkeen tavoitteina on kylien aktivointi; tiedottamisen parantuminen, erityisesti sähköisen viestinnän lisääminen ja hallinta, yhdistysosaamisen terävöittäminen, kestävän kylätoiminnan edistäminen, kylien yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen, kyläläisten yhteisten tilojen käytön monipuolistuminen, kansainvälistymisen mahdollisuuksien avautuminen esim. kotouttamisen kautta. Tavoitteisiin pyritään avustamalla kylien omissa kehittämistoimenpiteissä (suunnitelmat, neuvonta
ym.), järjestämällä erilaisia tilaisuuksia (seminaarit, yhteistyöpalaverit, tapaamiset jne.), levittämällä
tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. tiedottamisasioista, uusien mahdollisuuksien avaamisella. Hankkeen
tuloksena kylät toimivat aktiivisesti, avoimesti ja laadukkaasti, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja
osaaminen on monipuolisempaa. Ne tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin pelotta ja osaavat hakea rahoitusta eri rahastoista ja eri lähteistä.
Raikun ympäristökoulu ja monitoimikeskus/Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun kannatusyhdistys ry
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JULKINEN TUKI: 7 965,6
KOKONAISBUDJETTI: 9 957
PAIKKAKUNTA: Kangasala
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–1.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: KYY ry on uusi yhdistys ja perustettu Raikun kyläkoulualueen kehittämiseksi
harrastus- opetus- ja virkistyskäyttöön. Opetuksesta vastaavat opettajat, ja hankkeen tehtävänä on
yhdessä sidosryhmien kanssa tuoda lisäarvoa kyläkoulualueelle tavoitteenaan moni sektoriset hyödyt ja kustannussäästöt sekä kyläalueelle että kunnan palveluryhmille. KS. hankesuunnitelma .
Kohta 2. Hankkeen tavoitteet ja kohta 3. Hankkeen toimenpiteet
Koe ja viihdy rannassa/Lempäälän Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 45 000
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Lempäälä
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.4.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on herättää uinuva Lempäälän keskustan ranta-alue
(Myllyranta-kirkko-terveyskeskus-Kuusiranta-Luontaiskylpylä) henkiin ja luoda siitä asukkaiden ja
vierailijoiden yhteinen "olohuone". Hankkeessa luodaan Lempäälän Myllyrantaan tapahtumapuisto,
jossa eri toimijoiden on mahdollista järjestää avoimia tilaisuuksia. Lisäksi kunnostetaan luontopolku
ja edesautetaan kesä/kulttuurikahvilan syntymistä Kuusirantaan. Alueesta tuotetaan tarinallinen
"opas" yhdessä Lempäälän matkailuoppaiden kanssa.
Kaakkurinpuston speedwayrata/Nokian Pyry ry
JULKINEN TUKI: 22 091
KOKONAISBUDJETTI: 44 182
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 17.6.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Pirkanmaalle, Nokian kaupungin alueelle, Koukkujärven kaatopaikan välittömään läheisyyteen speedwayrata. Hankkeen lähtökohtana käytetään vuonna 1994 rakennettua ja sittemmin käyttämättä/hylätyksi jäänyttä speedwayrataa. Tässä hankkeessa radan turvalaita uusitaan ja radan pinta muokataan lajia palvelevaksi. Lopputuloksena käyttöön saadaan lajin
harrastajia, paitsi Nokialta ja Pirkanmaalta, kilpailutoiminnan kautta myös muualta Suomesta ja Euroopasta, palveleva kansainväliset säännöt täyttävä speedwayrata. Se toimii erinomaisena lajiharjoittelupaikkana lajin harrastajille, mutta myös sillä järjestettävien kilpailuiden kautta katsojien kokoontumis- ja tapaamispaikkana.
Voimantalon lisärakennus/Västilän Voima ry
JULKINEN TUKI: 19 341,93
KOKONAISBUDJETTI: 38 684
PAIKKAKUNTA: Västilä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2017–30.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on parantaa v. 2009-2014 perusteellisesti kunnostetun, v. 1925 käyttöönotetun Västilän Voimantalon toiminnallisuutta rakentamalla kiinteästi Voimantalon yhteyteen lämmin varastorakennus. Varastorakennus helpottaa mm. kylätaloksi muodostuneen tilan käyttöä perhejuhlien, julkisten huvitilaisuuksien ja myös urheiluseuran oman sisäliikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, koska tällöin urheiluvälineiden ja esim. kalusteiden siirteleminen ja varastointi helpottuu. Hankkeen avulla halutaan myös turvata kulttuurihistoriallisestikin merkittävän rakennuksen turvallisuutta asennuttamalla siihen automaattinen, etätoiminen
palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varastorakennuksen rakentamiseen liittyy kiinteästi jonkin verran
maansiirtotöitä ja maa-ainesten hankintaa sokkelin perustamisen lisäksi, koska taloa kiertävä ns.
pelastustietä pitää siirtää varastorakennuksen osalta ulommas metsämaastoon.
Automatisoitu videokamerajärjestelmä/FinnFaxi
JULKINEN TUKI: 3 198
KOKONAISBUDJETTI: 15 990
PAIKKAKUNTA: Viljakkala
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 12.5.2015–15.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kohteen kuvaaminen on erinomaisen tärkeä opetuksen apuväline ratsastuskoulussa sekä valmennus ja kilpailutapahtumassa. Kuvausjärjestelmää voidaan käyttää myös apuna
erilaisten ryhmien kuvaamiseen, liikkuvan hevosen liikemateriaalin analysoimiseen, tuomarikoulutukseen, ohjaajakoulutukseen ja ratsastuskouluopetuksen apuvälineenä. Useissa ratsastuskouluissa
Suomessa on jo hankittu kuvauksen mahdollistava FilmMe-järjestelmä. Yhdelläkään islanninhevosalan ratsastuskoululla ei ole vielä käytössään vastaavaa järjestelmää, joka olisi eritoten tärkeä apuväline juuri askellajiratsastuksen opetuksen ja oppimisen apuvälineenä.
Hakkarin Hiihtopuisto ja lisälenkki/Lempäälän Kisa ry
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 70 000
PAIKKAKUNTA: Lempäälä
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 19.5.2015–30.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hakkarin Hiihtomaan ja sen yhteyteen lisälenkin rakentaminen. Hankkeella parannetaan Hakkarin liikuntaolosuhteita rakentamalla hiihtomaa ja sen yhteyteen 800m lisälenkki.
Tavoitteena on luoda parempia ja turvallisempia hiihto- ja liikuntaolosuhteita lapsista aikuisiin, joka
on ollut haasteena aikaisempina vuosina erityisesti Lempäälän Kisan todella suureksi kasvaneenhiihtokoulutoiminnan takia. Lähiliikuntapaikkana uskomme maakunnan liikkuvan väestön kasvattavan
Hakkarin käyttöä ympärivuotisena liikuntapaikkana.
1.12 KARHUSEUTU RY
Koppaa kylät/Ulvilan Pesä-Veikot ry
JULKINEN TUKI: 72 975
KOKONAISBUDJETTI: 104 250
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PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on käynnistää uusi pesisautotoiminta, jonka avulla
liikutetaan kaikenikäisiä kylien ja kuntien asukkaita, koulujen oppilaita ja päiväkotilapsia. Välineenä
liikuttamisessa toimii pesisauto, joka tulee paikalle välineiden ja ohjaajien kera. Pesisautosta löytyy
liikuttamiseen tarvittavat pesisvälineet sekä päiväkoti- ja koulupäiviin erityisesti sopivat monipuolisuusvälineet ja ennen kaikkea koulutetut ohjaajat ohjaamaan toimintaa. Pesisauto kiertää kuntien
ja kylien tapahtumissa tarjoamalla monipuolista sekä viihdyttävää liikuntaa kaikenikäisille. Pesisautoa voi varata myös muut tahot kouluihin, päiväkoteihin, tyky-toimintaan sekä yksityistilaisuuksiin.
Hankkeella Ulvilan Pesä-Veikot pyrkivät vastaamaan osaltaan kahteen haasteeseen: palvelujen tuottamiseen kylillä lähellä asukkaita koko perheen toimintana ja koulu-/päiväkotipäivien aktivoimiseen.
Luvian Senioripuisto/Luvian Vanhustenkotiyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 25 954,89
KOKONAISBUDJETTI: 34 607
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.4.2016–7.3.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda kaikille kyläläisille yhteinen liikuntapuisto, johon jokaisen on helppo poiketa. Liikuntapuiston tarkoitus on houkutella niin vanhustentalojen asukkaita kuin kylän muita senioreja ulos ja kohottaa heidän kuntoaan ja parantaa toimintakykyä. Pihaalueelle suunnitellaan myös erilaisia virikkeellisiä ja myös opetuskäyttöön soveltuvia istutuksia ja
toimintoja. Toiminta-alue vanhustentalojen piha-alueella liittyy luontevasti alueen muuhun liikuntapaikkaverkostoon (mm. urheilukenttä, jäähalli, liikuntahalli ja koulu) ja mahdollistaa eri sukupolvien kohtaamisen.
Nirvon retkisatama/Perinnelaivayhdistys IHANA ry
JULKINEN TUKI: 93 450
KOKONAISBUDJETTI: 124 600
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Perinnelaivayhdistys IHANA ry rakentaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa
Selkämeren kansallispuiston alueella, Luvian kunnassa sijaitsevalle Nirvon saarelle kaikkien vesilläliikkujien käytettävissä olevan retkisataman. EU-osarahoituksen avulla Nirvon saareen asennetaan
yhdistyksen toimesta laituri ja saareen johtavat väylät mitataan (luotaus) ja merkitään sini-valkoisin
väylämerkein vesilain mukaisena "yksityisenä kulkuväylänä". Väylä on luonnollisesti nimestään huolimatta kaikkien kansallispuistossa vierailevien käytössä vesilläliikkujan omalla vastuulla. Nirvon ja
viereisen Sunaskerin välinen suojaisa alue on ollut purjelaiva-aikakaudella merkittävä purjelaivojen
ankkurointipaikka ja saarten välissä on kulkenut silloin laivaväylä. Hankkeen avulla yhdistys hankkii
myös 10 merikajakkia, jotka ovat vuokrattavissa Luvian Laitakarissa yhteistyössä alueen yrittäjien
kanssa (Ryöväskerin Vartioasema, Luvian Veto, Laitakarin Merihelmi, ravintola Laitakarin Messi ja
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Kaljaasi Ihana Oy). Kajakit mahdollistavat melonnan Laitakarissa ja kansallispuistossa mm. Ryöväskerin, Välikarin ja Nirvon saarten välillä. Tällaista mahdollisuutta ei ole yleisön pyynnöistä huolimatta ennen saatu Luvian saaristoon. Hankkeen ulkopuolella Metsähallitus rakentaa Nirvon saareen
tulentekopaikan, luontopolun ja kuivakäymälän.
Pitkäjärven alueen kehittäminen, tiedonhankintahanke/Kokemäen Teollisuuskylä Oy
JULKINEN TUKI: 26 768
KOKONAISBUDJETTI: 33 460
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 15.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on yhdessä Pitkäjärven alueen yritysten ja Kokemäen kaupungin
kanssa kehittää alueen liikunta- ja virkistystoimintaa nykyistä monipuolisemmaksi ja läpi vuoden
kattavaksi. Monipuolisemmista palveluista ja fasiliteeteista hyötyvät sekä kuntalaiset että matkailuelinkeino. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen kiinteistöille ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja.
Tuiskun kuntosaliin laitteita ja välineitä/Harjunpään Tuisku ry
JULKINEN TUKI: 5 786,87
KOKONAISBUDJETTI: 9 645
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Harjunpään Tuisku hankkii omaan kuntosaliinsa uusia laitteita ja välineitä sekä
vaihtaa huonokuntoisia ja vanhoja laitteita ja välineitä uudempiin, turvallisempiin ja paremmin nuorille sopiviin. Kohderyhmäksi on valittu lapset ja nuoret, jotta heidän harrastusmahdollisuutensa paranisivat omalla kylällä. Kuntosalin kehittämisellä pyritään luomaan nuorille ainakin yksi harrastusmahdollisuus lisää omalle kylälle. Näistä parannuksista voivat nauttia niin Harjunpään koulun oppilaat kuin muutkin kylän asukkaat. Kuntosalille pyritään saamaan uudistusten avulla uusia harrastajia
ja varsinkin nuoria sekä kohentamaan myös kyläläisten terveydentilaa.
Lattomeren Frisbeegolfrata/Lattomeren Toive ry
JULKINEN TUKI: 10 866
KOKONAISBUDJETTI: 18 110
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.6.2016–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rakennamme Frisbeegolf radan vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä. Tavoitteena on tarjota uusi harrastuspaikka niin kyläläisille kuin laajemmallekin alueelle. Lisätä lasten
ja nuorten liikuntaa ja liikkumista luonnossa. Tavoitteena on myös saada lapset, nuoret ja heidän
vanhempansa ulos liikkumaan pois ruutujen ääreltä.
Sahakoski/Sahakoski Oy
JULKINEN TUKI: 50 000
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KOKONAISBUDJETTI: 250 000
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 8.6.2016–29.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Perustettavan yrityksen lukuun haetaan tukea kiinteistön hankintaan. Kiinteistöllä harjoitetaan kokouspalvelu-, majoitus ja luontomatkailutoimintaa.
Makholman kalarannan virkistysalue/Makholman kalaranta- ja venevalkama osakaskunnat
JULKINEN TUKI: 9 843
KOKONAISBUDJETTI: 19 686
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena perinneympäristön säilyminen ja samalla lisätä alueen yleistä virkistyskäyttöä. Vuonna 2016 toteutetaan uimapaikkojen ruoppaus, haittaavien irtokivien poisto,
ruoppausmassojen siirto ja läjitys. Vuonna 2017 vierasvenepaikkojen perustaminen, tulentekopaikka, retkipöytä, kuivakäymälä, pukeutumistila ja pelikenttä ja viimeistellään uima- ja osakasvenepaikat. Vuonna 2018 tehdään esteettömät reitit ja viimeistelytyöt.
Urheilu majan nykyaikaistaminen/Länsi-Lavian Loiske ry
JULKINEN TUKI: 9 530
KOKONAISBUDJETTI: 19 060
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan urheiluseuran majan vanha osa (rakennettu 1978)
muun muassa purkamalla ja uusimalla tuulikaappi, uusimalla pellikatto sekä kunnostamalla keittiön.
Tämän toimenpiteen jälkeen kyseinen paikka voi toimia yhdistysten kokoontumis- ja juhlapaikkana.
Preiviikin Kuntoilukeskus/Preiviikin Kiri ry
JULKINEN TUKI: 16 000,8
KOKONAISBUDJETTI: 24 000
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–30.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Preiviikin urheilukentälle rakennetaan Kuntoilukeskus, jossa kaikenikäiset voivat käydä harjoittamassa monipuolisesti eri lihasryhmiä lenkin / harjoituksen ohessa. Keskus rakennetaan pururadan viereen urheilukentän toiseen päätyyn, johon on helppo mennä. Se on tarkoitettu
preiviikiläisille, lähiseudun asukkaille ja kaikille Preiviikissä liikkujille ihmisille. Kuntokeskus on osa
Preiviikin perinteistä lenkkeily- ja harjoittelupaikkaa. Preiviikin Kirin jäsenet käyttävät kuntoilulaitteita joka kerta harjoituksissa ympäri vuoden. Preiviikin urheilukentän ympäristöä kehitetään koko
ajan ja siitä on tarkoitus tehdä turvallinen ja monipuolinen lähiliikuntapaikka, joka on käytössä niin
kesällä kuin talvella.
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Robottiohjattujen liikuntapalvelujen kehitys/Evelon Sports Oy
JULKINEN TUKI: 2 830
KOKONAISBUDJETTI: 14 150
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.4.2017–12.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Innovatiivisten ja teknologiaa hyödyntävien liikuntaohjelmien kehitys ja toteutus. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Hankkeen tavoitteena on kehittää liikkuvuutta ja kuntoa
innostavalla ja elämyksellisellä tavalla hyödyntäen virtuaalitodellisuus- ja robotiikkateknologiaa. Tavoitteena laajentaa innovatiivinen liikuntakonsepti kansainvälisille markkinoille.
Tuomaalan kylä liikkuu/Tuomalaan Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 29 303,35
KOKONAISBUDJETTI: 48 604
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2017–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa monitoimikenttä Tuomaalan ala-asteen pihaan. Monitoimikentällä voidaan hiekkatekonurmipohjan ansiosta pelata useita eri pallopelejä,
mm. jalka- ja koripalloa sekä salibandya. Hankkeella lisätään koko kylän kesäliikuntamahdollisuuksia. Talvella Tuomaalan kylän liikuntamahdollisuudet ovat monipuolisemmat. Talven aktiivista liikkumista ja makkaranpaistoa, jota luistelukentän reunalla nähdään, halutaan jatkuvan myös kevään
ja kesän aikana. Luistelukenttä luo talvella kylään hyvää henkeä ja toiminnallisuutta. Koulun oppilasmäärä on edelleen kasvava tulevien vuosien ennusteissa. Koulu on kylän keskus, jossa kokoonnutaan myös vapaa-ajalla. Lisäksi kaikki kylän yhdistykset toimivat koulun pihapiirissä. Koko kylä
haluaa myös syrjäkylällä tarjota samat liikuntamahdollisuudet kuin keskustassa. Kylässä on totuttu
yhteisiin projekteihin. Talkoilla on rakennettu koulun pihapiiriin kota, leikkimökki, jääkiekkokoppi ja
sadekatos sekä katuvalot kylälle. Lisäksi koulun pihapiirissä sijaitsevan Mannisen (vanha opettajaasunto) katto on talkoilla korjattu. Uusi monitoimikenttä lisäisi myös jo entuudestaan pihapiirissä
olevien rakennusten käyttöä. Hankkeen kohderyhmänä on koko kylän asukkaat, erityisesti lapset ja
nuoret. Tavoitteena on saada koko yhteisö toimimaan lasten ja nuorten hyväksi.
Löytäjät-hanke/Rastikarhut ry
JULKINEN TUKI: 39 158,7
KOKONAISBUDJETTI: 55 941
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2017–31.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: Suunnistus on koko perheen harrastus, jonka pariin päädytään useimmiten
lasten tutustuttua lajiin. Lasten harrastuksen kautta myös aikuiset alkavat monesti kokea luonnossa
liikkumisen mielekkäänä. Metsäntutkimuslaitoksen suositusten mukaan kuukausittain lähiluonnossa vietetyllä viidellä tunnilla on huomattava vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Henkilöt, jotka eivät koe perinteiseen liikuntaan tarkoitettuja mahdollisuuksia tarpeeksi motivoiviksi, saavat
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metsästä uudenlaista intoa liikuntaan. Vuosia vähän liikkuneelle metsä on myös matalan kynnyksen
liikuntapaikka. LÖYTÄJÄT -hankkeella tullaan kehittämään toimintamalli, jonka avulla lapset, nuoret
ja myös aikuiset voivat löytää mielekkään tavan liikkua ja urheilla luonnossa liikkuen/suunnistaen
sekä jatkaa harrastusta eri tasoilla harrastajan, kilpailijan tai seuratoimijan mielekkäissä rooleissa.
Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota nuorten tukemiseen murrosiässä harrastuksen jatkamiseksi sekä opiskelun ja urheilun yhteen sovittamisessa. Lisäksi seurojen ja muiden sidosryhmien
yhteistyön kehittäminen on hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista.
Massin majan kehittäminen/Ulvilan Ura ry
JULKINEN TUKI: 12 890
KOKONAISBUDJETTI: 25 780
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.8.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Massin majan kehittämisellä pyritään nostamaan Ulvilan Uran omistaman majan käyttöastetta. Kulunut juhlatila vaatii kunnostusta, jolloin saadaan nykyaikaiset harrastetilat seuralle ja myös muiden yhteisöjen käyttöön paremmin soveltuviksi. Lattian vaihto, seinien ja katon
maalaus sekä nykyaikaisten tietoteknisten välineiden avulla kyetään kehittämään seuraa jäsenien
toivomaan suuntaan. Uusien ulkoilulaitteiden avulla jokainen ulvilalainen kykenee parantamaan
omaa kuntoaan.
1.13 KEHITTÄMISYHDISTYS KALAKUKKO RY
Etelä-Siilinjärven asukastalo/VUORELAN KUNTO R.Y.
JULKINEN TUKI: 179 992,6
KOKONAISBUDJETTI: 354 875
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 17.3.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Asukastalon rakentaminen Etelä-Siilinjärvelle Siilinjärven kunnalta vuokratulle
Simpan tontille. Etelä-Siilinjärven asukastalo rakennetaan kaikkien eteläsiilinjärvellä asuvien lasten,
nuorten, perheiden ja ikääntyvien sekä täällä toimivien järjestöjen, yhteisöjen, taloyhtiöiden ja yritysten yhteiskäyttöön. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen palveluja, vahvistaa elinvoimaisuutta ja alueen vetovoimaa. Tavoitteena on rakentaa hyvin monenlaiseen käyttöön kuten, harrastus-, liikunta-, kokous-, tapahtuma-, koulutus-, perhejuhlakäyttöön sopivat tilat. Toisena hankkeen
tavoitteena on, että maksavia käyttäjiä saadaan kasaan vähintään vuosikäyttö- ja rahoituskulujen
verran. Alustavien selvitysten pohjalta näin on tapahtumassa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä ja vahvistaa yhteistyötä eteläsiilinjärveläisten kylien, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten välillä.
Koillis-Savon Tekonurmihanke/Juankosken Pyrkivä ry
JULKINEN TUKI: 179 971,65
KOKONAISBUDJETTI: 296 006
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.8.2015–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa tekonurmikenttä Juankoskelle. Kenttä tulee parantamaan ja monipuolistamaan Koillis-Savon alueen jalkapallo / palloilulajien harrastustoimintaa ja muuta liikuntatoimintaa. Tekonurmikenttä lisää alueen vetovoimaa ja asumisviihtyisyyttä.
Hanke tukee Juankoski-Kuopio kuntaliitokseen liittyvää uutta maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen
ja palvelurakenteen kehittymistä ja identiteetin muodostumista koko Koillis-Savon alueella.
TURSKA: Trampoliini Urheilua ja Rakkautta Sirkukseen KAavilla/Kaavin nuorisosirkus ry
JULKINEN TUKI: 25 000,5
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Kaavi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2015–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Sirkus Muikun (Kaavin nuorisosirkus ry) TURSKA hankkeessa hankitaan sirkukselle sirkusvälineitä ja tekniikkaa. Kaavin koulun uuden liikuntasalin tilojen valmistumisen ja hankkeen välinehankintojen jälkeen Kaavilla on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa sirkusta. Hanke
mahdollistaa toiminnan kehittämisen edelleen ja se tukee alueen lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia harrastaa liikunnallista sirkusharrastusta.
Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareitistöjen esiselvityshanke/Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 67 530,76
KOKONAISBUDJETTI: 67 531
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien
maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Konkreettisena tavoitteena on kartoittaa ja
raportoida jo olemassa olevat, Pohjois-Savon maaseutualueen matkailullisesti merkittävien ja potentiaalisten luontoliikuntaan liittyvien reittien (mm. vaellus-, melonta- ja pyöräilyreitit), lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden taso sekä palvelurakenne sekä esittää keskeisien reittien kehittämisen tarpeet riittävän tason saavuttamiseksi huomioiden niiden kehittämisessä ja ylläpidossa valtakunnallisen OF-ohjelman kriteerit ja ohjeistukset sekä ohjata valittujen kohteiden lisäksi alueella
olevia toimijoita riittävän laadun varmistamiseksi. Lisäksi luodaan kehittäjien verkosto, joille jaetaan
tietoa luontokohteiden ja reittien kehittämistyöstä. Esiselvityshanke tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa.
Nykyaikainen urheiluammunta/Siilijärven Luotiampujat ry
JULKINEN TUKI: 14 997,73
KOKONAISBUDJETTI: 38 240
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat

49

HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.3.2016–30.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa ostetaan 10 elektronisen urheiluammuntataulun systeemi, asennetaan se ilma-aseradalle, hankitaan käyttökoulutus ja koekäytetään laitteisto. Käyttövalmis laitteisto esitellään avoimessa tutustumistilaisuudessa, jossa ilma-aseammuntaa voi myös käytännössä
kokeilla. Hankkeen tarkoituksena on ilma-ase- ja 50 m (pienoiskivääri) ammunnan nykyaikaistaminen sekä ennätyskelpoisen kilpailutoiminnan jatkuvuuden turvaaminen elektronisen taulujärjestelmän avulla. Elektroniset urheiluammuntataulut, ohjaustietokoneet ohjelmineen ja yleisönäytöt
asennetaan Ahmon koulukeskuksen sisäradalle. Taulujärjestelmää voidaan käyttää myös 50 m ulkoradalla. Järjestelmää käytetään kilpailutoiminnassa, harjoittelussa ja lajin esittelyissä. Tavoitteena
on, että urheiluammunnan kiinnostavuus ja puoleensavetävyys erityisesti nuorten keskuudessa lisääntyy. Lisäksi urheiluammuntakilpailuiden yleisön seurantamahdollisuudet paranevat huomattavasti. Myös kilpailu- ja harjoitusammuntojen sujuvuus lisääntyy ja tuloslaskenta nopeutuu.
Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen/Tahkon Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 153 750
KOKONAISBUDJETTI: 205 000
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tahkosta halutaan kehittää yksi Suomen vetovoimaisimmista ja monipuolisimmista ympärivuotisista retkeilykohteista, jossa on Suomen monipuolisimmat ympärivuotisessa käytössä olevat monipuoliset ja matkailijoita kiinnostavat ulkoilureitistöt. Tahkon alueelle tarvitaan lisää monitoimiulkoilureittejä, joita voidaan hyödyntää ympärivuotisesti omatoimiseen ja ohjattuun
vaellukseen erityyppisille käyttäjäryhmille kuten kuntoilijat, kilpailijat, ikäihmiset, liikuntarajoitteiset ja satunnaisliikkujat. Samoin tulee huomioida tämän päivän tarpeet erityyppisille liikkumismuodoille kuten hevossafareihin, pyöräilyyn, sauvakävelyyn, hiihtoon ja lumikenkäilyyn. Samoin yhtenä
kasvavana ryhmänä ovat vesillä liikkujat eri välineillä, kuten veneilijät, SUP-lautailijat, soutajat ja
melojat. Samoin koiraihmiset tulee huomioida omilla merkityillä laduilla ja reiteillä. Reitistöjen kehittämisessä huomioidaan helppo liikkuminen, paikallisuuden esiin tuominen ja mahdollisuuksien
mukaan esteettömyys. Uudet reitit, opasteet ja niiden varrella olevat taukopaikat palvelevat matkailijoita ja paikallista väestöä. Kehittämällä kokonaisvaltaisesi olemassa olevia ja uusia retkeilyreittejä saadaan Tahkolle tulemaan uusia asiakasryhmiä ja parannetaan paikallisten asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia. Reittien varrella olevien opastaulujen kautta nostetaan esiin Tahkon alueen historiaa ja tarinoita. Uusien reittimerkintöjen kautta turvataan nykyisten liikuntatapahtumien eri vuodenaikoina tapahtuvat harjoittelumahdollisuudet. Taukopaikkojen ja opastaulujen rakentamisessa
huomioidaan esteettömyys, ympäristöystävällisyys, säänkestävyys ja nykyteknologian tuomat mahdollisuudet. Opastauluissa testataan perinteisten opastaulujen rinnalla uusia menetelmiä mm älykelo QR-koodeja ja sähkökaappeihin painettuja paikallisesta historiasta kertovia kuvia.
Juankoski juosten maailmankartalle/Juankosken Punnerrus ry
JULKINEN TUKI: 7 200
KOKONAISBUDJETTI: 12 000
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 9.8.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa Juankosken Punnerruksen
kuntosalin toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että - laitekantaa on pyrkimys saada monipuolisemmaksi
(esim. juoksumatto, ristikkäistalja) - mahdollistaa ympärivuotisen monipuolisen ja turvallisen harjoittelun sopivissa puitteissa (vähentää loukkaantumisen riskiä, kun juoksuharjoitteet voi tehdä ilman liukastumisen vaaraa).
Liikunta maaseutumatkailun vetovoimaksi –hanke/Syvänniemen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 74 573,25
KOKONAISBUDJETTI: 99 431
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.8.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Liikunta maaseutumatkailun vetovoimana -hankkeen tavoitteena on jatkaa
vuonna 2013 Kuopion kaupungin kanssa Hermannin valaistu liikuntareitti, Syvänniemi -hankkeella
toteutetun valaistun liikuntareitin kehittämistä edelleen liikuntapaikka kokonaisuudeksi hankkimalla ulkoliikuntalaitteita ja lasten leikkivälineitä uimarannan alueelle. Parantamalla ja siistimällä
uimarantaa sekä Syvänniemen kylää reunustavaa ranta-/satama-aluetta houkuttelemaan alueelle
lisää majoittuvia ja ulkoilevia matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaiden liikuntatarpeita.
Kuntoiluvälineet, uimaranta leikki- paikkoineen sekä siisti ranta-alue vahvistavat kylän matkailullista
vetovoimaisuutta yhdessä muiden Syvänniemen kylän jo olemassa olevien ja tulevien palvelujen
kanssa. Nämä uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen matkailuyrityksiä sekä koko Läntisen Kuopion ja lähikuntien mökkimatkailijoita. Reitistö, ulkoliikuntapaikka
ja lapsiperheille sopiva uimaranta sekä muut Syvänniemen kylän palvelut ovat sopivan päivämatkan
päässä myös Kuopion keskustasta.
Vartialan pukukopit/AC Barca ry
JULKINEN TUKI: 54 468
KOKONAISBUDJETTI: 90 780
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.12.2016–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vartialan kentän pukukoppien uusiminen, katsomon rakentaminen ja parkkipaikan laajentaminen. Pääkohderyhmänä on jalkapalloilijat, mutta kentälle ja huoltorakennuksille
olisi muillakin paljon käyttöä kuten suunnistajat, koulut ja kuntoilijat. Tällä hankkeella parannamme
maaseudun ihmisten harrastus mahdollisuuksia ja kokoamme ihmiset tapahtumien kautta yhteen.
Ennen uudistusta kentällä ei ollut kunnollisia pukeutumistiloja, ei ollenkaan peseytymismahdollisuutta eikä voinut täyttää juomapulloja jonka vuoksi tapahtumien järjestely on ollut vaikeaa.
Vehmersalmen lähipalvelujen kehittämishanke/ Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry
JULKINEN TUKI: 53 280,78
KOKONAISBUDJETTI: 57 782
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 8.2.2017–7.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tuotetaan Vehmersalmen lähipalvelujen uusi toimintamalli, joka
koostuu kolmesta hankeosiosta; 1. Asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo Majakan toimintojen
ohjauksen siirtymisestä Koy Vehmersalmi ry:lle hankkeessa työstettävien ja solmittavien ostopalvelusopimusten mukaisesti, 2. Pitäjäraadin ja Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentamisesta ja yhteistyön aloittamisesta sekä 3. Vehmertuvan ja Majakan yhteyteen
perustettavan alueellisen toimijaverkoston kokoamisesta ja sitouttamisesta em. toimipaikkojen ylläpitämiseen ja uusien lähipalvelutoimintojen kehittämisestä ja toteutuksesta. Hankkeesta hyötyvät
vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat - erityisesti ikäihmiset, lapset, nuoret ja lapsiperheet, pienet palveluyritykset/yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat sekä yhdistys-, vapaaehtois- ja muut yleishyödylliset toimijat. Hankkeella halutaan edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää, vahvistaa ja hyödyntää alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille
suunnattuja lähipalveluja sekä nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena
on, että Vehmertuvasta ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät lähipalvelukeskukset, joiden rahoitus koostuu kaupungin ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien toimintojen tuotoista sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyön hyödyntämisestä yhteisömme
hyväksi. Lähipalvelukeskusten kautta voidaan jatkossa kanavoida kaupungin ja paikallisten yritysten
palveluja, toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita, tuottaa omia palvelutoimintoja ja järjestää monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille asukkaille.
SiiPen POP Areenan varustaminen/Siilinjärven Pesis ry
JULKINEN TUKI: 21 843
KOKONAISBUDJETTI: 36 405
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 24.4.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Siilinjärven Pesiksen rakentaman POP Areenan varustaminen ja kehittäminen, joka mahdollistaa kentän entistä laajamittaisemman hyödyntämisen
harraste- ja ottelutapahtumien järjestämisessä. Toimenpiteinä hankkeessa toteutetaan pelaaja-aitioiden hankinta, katsomorakenteiden hankinta ja rakentaminen, sähköistyksen rakentaminen, äänentoistolaitteiden hankinta, tulostaulun rakentaminen, siirrettävän kuuluttamorakennuksen pintaremontti, hiekkatekonurmen hiekan hankinta sekä hiekan säilytystilojen rakentaminen ja varasto/kioskirakennuksen pintaremontti. Hankkeen kohderyhmänä ja nykyisinä käyttäjinä ovat pesäpallon
harrastajat, lähialueen koulujen ja päiväkotien lapset sekä nuoret ja talvisin luisteluharrastajat. Lisäksi POP Areenaa hyödynnetään eri tilaisuuksissa (esim. POPPI-kisat). Tällä hankkeella monipuolistamme lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tilaisuuksien/turnauksien järjestämismahdollisuuksia ja laatua.
Urheiluseuran talon ulkopuolinen kunnostus/Voimistelu- ja Urheiluseura Airakselan Yritys ry
JULKINEN TUKI: 6 198,75
KOKONAISBUDJETTI: 13 775
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.4.2017–31.12.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Karttulan Airakselassa toimiva aktiivinen Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys ry (perust. 1912) kunnostaa kylätalon, maalaa julkisivut ja kunnostaa vesikaton sekä samalla tarkistaa vesikaton lumiesteiden kiinnitykset. Tämä turvaa talossa aiemmin tehtyjen investointien ja kylätalon kunnon. Kohderyhmänä on koko kylän asukkaat, joille kylätalo mahdollistaa eri
urheilulajien harrastamisen ja harjoittelun.
Villa Rysseli käyttökuntoon/Kojanlahti-Ruskila Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9 672
KOKONAISBUDJETTI: 16 120
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 6.8.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Olemme Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys ry ja tarkoituksenamme on kunnostaa
omistuksessamme Kojanlahdessa Tuusniemellä oleva vanha Kojanlahden koulu, Villa Rysseli, myös
talvikäyttöön soveltuvaksi. Alueella kansalaisopiston piirit ovat toimineet toisella koululla, mutta
kunnan myytyä tämän koulun kansalaisopistotoiminta alueellamme lakkaa, mikäli emme saa Villa
Rysseliä kunnostettua syksyyn mennessä. Jotta pystyisimme pyörittämään kansalaisopiston piirejä
ja ylläpitämään muutakin harrastustoimintaa sekä järjestämään alueen perheille paikan kokoontua
myös talviaikaan, tarvitsemme tässä vaiheessa tilojen lämmittämistä ja lämmön tasaamista varten
ilmalämpöpumppuja. Villa Rysselissä on puulämmitys. Lisäksi tarvitsemme juoksevan veden sisälle.
Tätä varten tarkoituksemme on vuoden 2016 kevään ja alkukesän aikana rakentaa kaivo tontille ja
tehdä tarvittavat putkityöt. Vuoden 2016 aikana kyläyhdistyksellä on tarkoitus remontoida Kojanlahden koulua laajemminkin. Kunnostustyöt teemme talkoovoimin niin pitkälle kuin mahdollista.
Lisäksi kyläyhdistys tarvitsee ulkoilmatapahtumien järjestämistä varten telttakatoksen sekä kiinteän
katoksen esiintymis- ja tanssialueelle Villa Rysselin Pihalle. Tavoitteenamme on saada asennettua
syksyn 2015 aikana ilmalämpöpumppu/ilmalämpöpumput. Toisessa vaiheessa kevään ja alkukesän
2016 aikana tarkoitus on kaivaa kaivo totille ja tehdä tarvittavat putkityöt niin, että saamme juoksevan veden sisälle. Kolmannessa vaiheessa kesän ja syksyn 2016 aikana hankimme siirrettävän telttakatoksen ja kiinteän katoksen Villa Rysselin pihaan, jotta toimintamme alueen elävöittämiseksi
pystyisi jatkumaan ja ihmisillä olisi mahdollisuudet tulevaisuudessakin harrastaa, verkostoitua ja pysyä aktiivisina omalla asuinalueellaan. Kohderyhmämme on pääasiassa eteläisen Tuusniemen asukkaat sekä kesäasukkaat, joita on alueellamme paljon.
1.14 KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY
Kiipeilyharrastuksen kehittäminen/Kotkan Kiipeilyseura ry
JULKINEN TUKI: 26 475
KOKONAISBUDJETTI: 35 300
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi kiipeilyseinä Haminaan yhteistyönä
Sepra ry:n, Haminan kaupungin ja Kotkan Kiipeilyseura ry:n kanssa ja taata koko Etelä-Kymenlaakson alueelle laadukas sisäkiipeilyn harrastusmahdollisuus sekä elvyttää matalankynnyksen junioritoimintaa.
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Pikku-Vuohisaaren ulkoilualueen kehittäminen/Haminan Pursiseura ry
JULKINEN TUKI: 30 702,75
KOKONAISBUDJETTI: 47 235
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.12.2015–30.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätarkoituksena on lisätä saaren käyttöä tekemällä siitä viihtyisämpi ja toimivampi. Pikku-Vuohisaaren eteläiseen osaan rakennetaan lasitettu grillimaja. Rantaalueelle rakennetaan laituri junioreiden purjeveneiden käsittelyyn. Hankkeessa kunnostetaan uimaranta ja muu ympäristö siistitään istutuksin yms. säilyttäen luonnon monimuotoisuus. Kohderyhmänä toteutukselle ovat seuran jäsenet tuttavineen, Kaakkois-Suomen juniorit, vierasveneilijät, ravintolavieraat ja muuten vain merellisestä miljööstä kiinnostuneet.
Viihtyisän sataman investoinnit/Pro Kelkkaniemi ry
JULKINEN TUKI: 49 997
KOKONAISBUDJETTI: 69 197
PAIKKAKUNTA: Virolahti
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.3.2016–31.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa nostetaan alueen valmiuksia tuottaa laadukkaita, tapahtumia tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Järjestelytoimia helpotetaan järkevillä ja tehokkailla
työtä säästävillä ratkaisuilla. Hankitaan siirrettävää erikokoista kalustoa erilaisten toimijoiden tarpeisiin (taide, musiikki, urheilu, vapaa-aika).
Kirkkojärven koulun pihanparannushanke/Kirkkojärven koulun vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 42 582,7
KOKONAISBUDJETTI: 56 777
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kirkkojärven koulun pihanparannushankkeen tavoitteena on luoda koulupiirin
alueelle kuuluvien kylien (Töytäri, Kolsila, Sivatti, Pampyöli) asukkaille ja mökkiläisille kohtaamispaikka ja sitä kautta lisätä kylien yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on parantaa pihan toiminnallisuutta
tuomalla sinne tasapainorata, joka sopii vauvasta vaariin kaikille sekä monitoimikenttä, joka toimii
niin monenlaisessa aktiviteetissä. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Kirkkojärven koulun
koulupiirin alueiden kylien asukkaat ja mökkiläiset sekä koululaiset. Hankkeen kohderyhmänä ovat
myös koululla toimivat liikuntakerhot.
HILA-kesäkerho, Harrastuksesta Iloa Lapsille –hanke/Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry
JULKINEN TUKI: 7241,6
KOKONAISBUDJETTI: 9 052
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.4.2017–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hanke HILa-kesäkerho on tarkoitettu tuomaan harrastuksen iloa kaksikielisille,
(suomi-venäjä) 7 v - 11 v koululaisille. Kesäkerho toimii 5.6. - 21.6.2017, ma-pe, klo 9 - 15, Rodnik
ry:n tiloissa ja Haminan kaupungin alueella. Lapsille on tarjolla tekemistä, kuten askartelua ja piirtämistä sekä tutustumista moniin urheilulajeihin kaupungin urheilukentällä ja muualla.
1.15 KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU RY
Porlammin kuntosali/Voimistelu- ja Urheiluseura Porlammin pyry ry
JULKINEN TUKI: 10 488
KOKONAISBUDJETTI: 26 220
PAIKKAKUNTA: Lapinjärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.7.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kuntosalilaitteiden hankinta Porlammin kuntosaliin. Kuntosalin ylläpitäminen
ja palvelujen tarjoaminen asukkaille.
E-S Arena/Eknäs-Sikilän Maaseutuseura ry
JULKINEN TUKI: 84 990
KOKONAISBUDJETTI: 169 980
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.10.2015–19.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: E-S Arena hankkeella Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry haluaa yhteistoiminnassa kylien urheilu- ja voimisteluseura Vire ry:n kanssa, olla luomassa mielekkäitä toimintapuitteita
lapsille ja nuorille ja palauttamassa eri sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä,. Tavoitteena on lisätä
kyliemme elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Emme aio
tyytyä passiivisiksi sopeutujiksi suhteessa ulkoisiin muutoksiin, vaan olla oma-aloitteisia ja kehittää
kyliemme houkuttelevuutta muuttuvassa maaseutuympäristössä. Maaseudun erilaistuva elinkeinorakenne luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia ja tätä haluamme tukea vahvistamalla kyliemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. Kyläseurojen yhteisomistuksessa oleva tontti monitoimikenttineen luo hyvät puitteet yhteistoiminnan vahvistamiseksi. Kyse on investointihankkeesta, jolla
kehitetään monitoimikentän aluetta siten, että se luo viihtyisät ja luokseen kutsuvat puitteet eri
ikäisille kyläläisille, olivatpa he sitten nykyisiä, tulevia, entisiä, kesä- tai lähialueiden asukkaita, erityiskohteena lapset ja nuoret ja heidän harrastusten mahdollistaminen turvallisessa ja kotia lähellä
olevassa " meidän omassa paikassa", seniori-ikäisiä unohtamatta. Hanke on kyläyhteisöjen yhteishanke ja se rakentuu vahvalle talkootyölle. Hankkeen toimenpiteet ovat: 1) kunnostaa alueella oleva
pieni hirsirunkoinen rakennus toimimaan pukusuojana ja huoltotilana. 2) rakentaa kyliltä puuttuva
yhteinen toimintatila eli lämmin kotarakennus, joka luo hieman erilaiset puitteet lasten ja nuorten
kerhotoiminnalle ja kaiken ikäisten erilaisille kokoontumisille ja. 3) uudistetaan kentän kaukaloseinämät, raivataan ja pohjustetaan entinen pururata, hankitaan erilaista kiinteää urheiluvälineistöä ja
lisätään koko alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta kohentamalla ympäristöä, rakentamalla turvalliset
kulkuväylät pukusuojalta ja kodalta kentälle. Koko hanke pyrkii toimimaan osallisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.
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Myrskylän Myrskyn Sepänmäen tenniskentän peruskorjaus/Myrskylän Myrsky ry
JULKINEN TUKI: 11 345,9
KOKONAISBUDJETTI: 22 692
PAIKKAKUNTA: Myrskylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2016–6.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa yli 30 vuotta vanha tenniskenttä ajanmukaiseksi ja turvalliseksi harrastuspaikaksi. Kenttä peruskorjataan, ympäristöä siistitään viihtyisämmäksi sekä hankitaan välineitä erilaisten urheilulajien harrastamista varten.
Pornaisten tekonurmi/Pornaisten Tekonurmi Oy
JULKINEN TUKI: 115 000
KOKONAISBUDJETTI: 230 000
PAIKKAKUNTA: Pornainen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.8.2016–11.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Pornaisten kunnassa sijaitsevan urheilukentän uudistaminen tekonurmikentäksi. Hankkeen tarkoitus on tuottaa nuorille korkeatasoinen lähiliikuntapaikka jonka käyttöaika
vuodessa on riittävän pitkä ja tällä tavoin houkutella nuoria liikuntaharrastuksien pariin.
Korttian monitoimitalon ulkovuorilaudoituksen uusiminen/Korttian kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15 046,4
KOKONAISBUDJETTI: 37 616
PAIKKAKUNTA: Askola
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 23.11.2016–22.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Korttian monitoimitalon ulkovuorilaudoituksen uusiminen. Kylätalosta on
muutaman vuoden aikana muodostunut kylälle ja suuremmallekin alueelle kaikenikäisten suosittu
kokoontumispaikka, jonka vuoksi onkin tärkeää saada talo kokonaisuudessaan kuntoon. Talon ulkonäön siistiytyessä saisimme lisättyä käyttökapasiteettia.
Kirkko- ja pirtupolut: perimätiedon dokumentointi/Lapinjärven kunta
JULKINEN TUKI: 40 000
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Lapinjärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on kerätä ja tallentaa äänitteinä ja kuvina kirkko- ja pirtupolkuihin
liittyvä perimätieto ja tuoda se kuntalaisten ulottuville ja käyttöön. Tallennetun perimätiedon editointi eli muokkaaminen polkujen varsilla kuunneltavaksi (äänitteet) ja katseltavaksi (kuvat ja kartat)
materiaaliksi tehdään ostopalveluna. Tähän hankkeeseen liittyy olennaisesti kirkko- ja pirtupolkujen
merkitseminen karttaan ja luontoon sekä niiden retkeilykäyttöön valmistaminen.
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Porlammin lähiliikuntapaikka/Voimistelu- ja Urheiluseura Porlammin Pyry ry
JULKINEN TUKI: 11 112
KOKONAISBUDJETTI: 27 780
PAIKKAKUNTA: Lapinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Perusideana on saattaa tenniskenttä jälleen pelattavaan kuntoon ja samalla
tehdä kentästä monitoimikenttä. Lisäksi kentän vierellä olevalle urheilukentälle rakennetaan Beach
volley-kenttä. Suunnitelmana on lisätä nykyiselle tenniskentälle koripallokorit ja harjoitusjalkapallo
maalit. Vanha tenniskenttä päällystetään hiekkatekonurmella.
Nuorisotila Puskapirtin hankinta ja kunnostus/Puskapartiolaiset ry
JULKINEN TUKI: 94 391
KOKONAISBUDJETTI: 188 782
PAIKKAKUNTA: Sipoo
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.5.2015–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on hankkia ja kunnostaa vanha omakotitalo toimivaksi tilaksi pääosin nuorisokäyttöön. Pääasiallinen kohderyhmä on Etelä-Sipoon alueen nuoret, jotka toimivat ohjatussa toiminnassa. Tila tulee hyödyttämään myös muita alueen toimijoita (mm. urheiluseuroja) ja
asukkaita toimiessa mm. asukasyhdistysten kokoontumispaikkana. Hankkeessa kunnostetaan mm.
päärakennuksen sisätilat, uusitaan sähköt ja keittiö, rakennetaan esteetön alakerta (sis. wc:n). Piha
kunnostetaan vastaamaan toiminnan tarpeita ja rakennetaan mm. nuotiokatos. Sähkö- ja putkityöt
sekä vastaavan mestarin työt hoidetaan ostopalveluna. Muut työt tehdään talkootyönä.
1.16 KESKI-KARJALAN JETINA RY
Kylän kesäkeidas/Säyneenkylän alueen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 6 163,5
KOKONAISBUDJETTI: 8 218
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen kylän yhteisrannan alue, jossa
on mukava kokoontua ja harrastaa ja järjestää kylän yhteisiä ja myös yksityisiä kesäjuhlia. Hankkeessa rakennetaan uusi laituri ja kompostoiva käymälä, parannetaan uimarantaa ja maalataan saunarakennus sekä järjestetään rantapelastuskurssi.
Elektroniikalla nykyaikaan/Kiteen Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 9 422
KOKONAISBUDJETTI: 13 460
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Elektronisia taululaitteita ilma-aseradalle. Tavoitteena saada nykyaikaa vastaavat ratalaitteet, joiden avulla saadaan harjoittelu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Uusilla
taululaitteilla saadaan harjoitteluun lisää mielenkiintoa ja sitä kautta lisää nuoria urheiluampujia.
Koiraharrastuksen kehittäminen/Kiteen Kennelkerho ry
JULKINEN TUKI: 10 897,5
KOKONAISBUDJETTI: 14 530
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kiteen Kennelkerho ry:n Koiraharrastuksen kehittäminen -hanke järjestää uudenlaisia koulutuksia jäsenilleen sekä alueen koiran omistajille. Koulutusten avulla kerhon toiminta
monipuolistuu uusien harrastuslajien ja ohjaajien myötä. Koiraharrastuksen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on harrastajien yhteisöllisyyden parantaminen sekä koiraharrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen alueella. Tavoitteena on myös alueen koiran omistajien tietoisuuden lisääminen alueen harrastusmahdollisuuksista.
Pro Lohikuningas/Karjalan Kalamiehet ry
JULKINEN TUKI: 6 975,4
KOKONAISBUDJETTI: 7 750
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2017–1.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Puruveden Lohikuningas soutu-uistelukilpailujen tulospalveluohjelmiston valmistaminen. Kilpailujen jatkuminen ilman tulospalveluohjelmaa olisi mahdotonta. Nykyaikaisen,
mobiili ja atk teknologiaa hyödyntävä tulospalveluohjelmisto on merkityksellinen järjestäjille, kilpailijoille ja yleisölle. Tulospalveluohjelmisto on haasteellinen kilpailijoiden määrän (jopa 700), lähtöpaikkojen määrän (4) takia, sekä useiden kalalajien ja niihin liittyvän pisteytyksen takia. Kilpailut on
järjestetty vuodesta 1982 yhtäjaksoisesti. Tulospalveluohjelmisto nykyaikaisuus auttaa myös talkoolaisten työmäärää ja ehkäisee virheiden syntymistä.
Keski-Karjalan Kelkkaurat/Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry
JULKINEN TUKI: 37 500
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Keski-Karjalan alueen moottorikelkkaurien maankäyttösopimusten päivittäminen ja urapohjien sekä merkkauksen parantaminen. Aimo alueella tapahtuvan kilpailutoiminnan kehittäminen. Tavoitteena saada alueemme moottorikelkkaurasto pidettyä toiminnassa alueemme
moottorikelkkailijoille sekä sillä on merkittävä osuus myös matkailullisesti koko seutukunnalle.
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Seurojentalo 2062 2-vaihe/Puhoksen Vesa ry
JULKINEN TUKI: 33 750
KOKONAISBUDJETTI: 45 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Peruskunnostetaan 1952 rakennettua Puhoksen Seurojentaloa tavoitteena
sen säilyminen tuleville sukupolville. Talon eteläpuolen lahovaurioinen seinä uusitaan ja maalataan.
Sisätiloja ehostetaan vastaamaan nykyvaatimuksia ja kahviokalusto uusitaan: - Salin lattia hiotaan
ja lakataan; pakollinen korjaus urheilu- ja harrastuskäytön jatkamiseksi - Salin näyttämö ja WC-tilat
korjataan - Kellarissa oleviin saunatiloihin rakennetaan puuttuvat WC-tilat - Kahvioon hankitaan uudet pöydät ja tuolit - Rakennetaan talkootyönä tontille halkokatos polttopuiden varastointiin, sillä
keittiötiloissa on käytössä oleva puuhella.
Virtaa ja elinvoimaa seuroihin (VIRE) – kehittämishanke/Pohjois-Karjalan Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 107 271,81
KOKONAISBUDJETTI: 122 835
PAIKKAKUNTA: toiminta-alueen kunnat
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.20175–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: VIRE -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää urheiluseurojen ja muiden
liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Keski-Karjalan Leaderin
(Jetina) toiminta-alueen kunnissa ja täten lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Kehittämishankkeen tavoitteita ovat: - yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin vahvistaminen; liikuntatapahtumien avulla seuratoiminnan elinvoimaisuus ja yhteistoiminta lisääntyvät
maaseudulla - pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus toiminnassa lisääntyvät; kehittämishankkeen
kautta saadaan uusia tekijöitä ja uusia toimintamalleja, joiden kautta seuratoimijoiden yleinen jaksaminen, innostus ja motivaatio kasvavat - kehittämishankkeen kautta toimitaan noin 20 urheiluseuran ja 40 yhdistyksen kanssa (esim. kyläyhdistykset, kansanterveysjärjestöt, marttayhdistykset)
: yhteistyöverkostot ja käytännön yhteistyö lisääntyvät niin paikallisella kuin seutukunnallisellakin
tasolla - kehittämishankkeen kautta toteutetaan 10 seurojen ja muiden yhdistysten järjestämää liikunnallista kylätapahtumaa ja kolme kuntakohtaista tapahtumaa
Totkunniemen näkötörnin ja ympäristön kunnostamishanke/Totkunniemi-Marjoniemi ry
JULKINEN TUKI: 22 500
KOKONAISBUDJETTI: 30 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 27.5.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa 1999 valmistunut näkötorni ja tornin ympäristö kunnostetaan.
Paikalla on ollut torneja eri käyttötarkoituksissa 1800-luvulta lähtien. Nykyinen torni on heikosta
kunnosta johtuen täytynyt asettaa käyttökieltoon. Hankkeessa tornin heikkokuntoiset rakenteet uusitaan käyttäen painekyllästettyä puuta. Tornin ympäristön lähimaisemaa avarretaan näkymän parantamiseksi. Mäelle tulevan tieyhteyden ympäristö raivataan, tiepohja kunnostetaan ja
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kulkukelpoisuutta parannetaan sorastuksella. Toimenpiteillä on tavoitteena varmistaa tornille pitkä
käyttöikä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet kyläläisille, vierailijoille ja luontoharrastajille.
1.17 KESKIPISTE-LEADER RY
Touhukoulu/Kuona-Väliojan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 70 763,84
KOKONAISBUDJETTI: 94 352
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.10.2015–1.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa olemme toteuttamassa pitkäaikaista haavetta, eli rakentamassa
leikkipuistoa ja jääkiekkokaukaloa, sekä jatkamassa vanhaa kenttää. Kohderyhmämme on nuoret ja
tavoitteena on tarjota harrastus- ja viihtymisen kannalta koulussa ja sen ulkopuolella hyviä ja kehittäviä ratkaisuja.
Haapala liikkuu ja leikkii/Haapalan kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 92 076,75
KOKONAISBUDJETTI: 122 769
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Haapaperän alue on kasvavaa aluetta Nivalan keskustan tuntumassa. Uusia
lapsiperheitä muuttaa kylälle vuosittain. Eri ryhmät kylällä ovat pohtineet mahdollisuuksia kylän kehittämistä ja harrastusmahdollisuuksien parantamista. Kyläyhdistys päätti keväällä 2015 toteuttaa
kyselyn kyläläisille, mitä asioita he haluaisivat kehittää kylällä. Kyselyn vastauksissa nousi esille monia asioita, joita haluttaisiin kehittää. Pääasiassa kehitystoimien haluttiin kohdistuvan koulun alueeseen ja sen toimintoihin. Hankkeen tavoitteiksi on määritelty koulun piha-alueen kehittäminen,
jotta alue palvelisi koko kylän asukkaita ja lisäisi kylän viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen
konkreettiset kehittämiskohteita ovat urheilukentän ja jääkiekko/monitoimikaukalon kunnostus,
grillikatoksen rakentaminen sekä leikkialueiden parantaminen.
Karvoskylän luonto liikuttaa/Karvoskylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 99 995,81
KOKONAISBUDJETTI: 135 020
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Karvoskylällä on erinomaiset lähtökohdat liikunnan harrastamiseen. Kyläkoulun piha ja sen vieressä sijaitseva pururata mahdollistaa eri liikuntalajien harrastamisen monipuolisen maastonsa vuoksi. Ajatuksenamme on, että hankkeen myötä kyläläiset innostuvat liikkumaan
enemmän ja hyödyntämään oman kylän liikuntamahdollisuuksia läpi vuoden. Hankkeen kautta saadaan kohennettua sekä konkreettisesti kylän liikuntamahdollisuuksia että lisätään kyläläisten hyvinvointia. Hanke sisältää Karvoskylän koulun pihan leikkivälineiden monipuolistamisen, viheralueiden
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ja istutusten suunnittelun ja toteutuksen, uuden jääkiekkokaukalon ja pallokentän rakentamisen.
Pururata ja sen valaistus uudistetaan. Mäenlaskupaikka kunnostetaan ja sen läheisyyteen rakennetaan laavu.
Malilan alueelle vetovoimaa/Malilan koulun vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 74 179,5
KOKONAISBUDJETTI: 98 906
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Malilan koulu on kahden kylän yhteinen kouluuntuloalue. Koulua käy myös osa
Haapaveden, Karsikkaan kylän oppilaista. Malilan koulun vanhempainyhdistys on yhdessä kyläläisten kanssa pohtinut kylien kehittämistä ja harrastusmahdollisuuksien parantamista kaikenikäisten
kyläläisten näkökulmasta. Yksi syy lähiharrastus- ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi ja luomiseksi on
se, että Nivalan keskustaan on 10-20 km. Projektissa huomioidaan kaikki kyläläiset alle kouluikäisestä senioreihin, sillä hankkeen myötä Malilan koulun piha-alueelle hankitaan koko elinkaaren huomioivia liikunta- ja harrastemahdollisuuksia (jääkiekkokaukalo/pelikenttä, leikkikenttä, kuntoiluvälineitä aikuisille/senioreille). Vanhempainyhdistys on lähtenyt ideoimaan hanketta ottaen mukaan
molempien kylien asukkaat.
Pyhännän monitoimipuisto/Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 37 500
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Pyhäntä
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Pyhännän kuntakeskukseen monitoimipuistoalueen
suunnittelu ja tarvikkeiden kilpailutus. Kilpailutuksen jälkeen valitaan sopivimmat laitteet ja asennetaan ne paikalleen. Lopputyöt eli viheralueiden perustaminen ja istutusten laitto kuuluu myös
hankkeeseen.
Padingin kenttäurheilijat/Padingin maa- ja kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 14 076
KOKONAISBUDJETTI: 18 768
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.5.2016–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Padingin Maa-ja Kotitalousseuran omistamalle urheilukentälle hankitaan grillikota vapaa-ajan käyttöön kyläläisille. Padingissa 'Kankaan mehtässä' sijaitsevan pururadan / hiihtoladun valaistus uusitaan energiatehokkaampiin valaisimiin. Kunnostetaan pururata ja lähtöalue
viihtyisämmäksi. Kalajoen rantaan osoitteessa Välikyläntie 975 yhteisen alueen tontille rakennetaan
veneenlaskupaikka yhteiseen käyttöön kyläläisille.
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Someron lumetushanke/Haapajärven Kiilat ry
JULKINEN TUKI: 49 920
KOKONAISBUDJETTI: 66 560
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada Haapajärvelle Someron hiihtomajalle lumetusjärjestelmä, jolla voidaan tehdä vuosittain ensilumenlatu ja näin varmistaa hyvät harjoittelu ja harrastusolosuhteet alueen hiihtoharrastajille. Lisäksi lumetusjärjestelmällä varmistetaan lumivarmuus
alueella tapahtuvissa hiihtokilpailuissa. Lumetusjärjestelmästä tehdään liikkuva, jotta sitä voidaan
hyödyntää muuallakin kuin Someron alueella. Hankkeeseen kuuluu lumetusjärjestelmän lisäksi varastorakennus, jossa voidaan säilyttää em lumetusjärjestelmää ja sitä voidaan hyödyntää alueella
järjestettävissä hiihtokilpailuissa voitelu/ huoltotilana.
Kytökylän Kopsan maamiesseurantalon laajennus/Kytökylän Maamiesseura ry
JULKINEN TUKI: 96 165,75
KOKONAISBUDJETTI: 128 221
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on laajentamalla ja kalustoa uusimalla parantaa Kytökylän kylätalon (Maamiesseurantalo Kopsa) käytettävyyttä ja siten varmistaa kylän elinvoimaisuus sekä harrastusmahdollisuudet lapsille ja aikuisille. Hankkeen hakijana toimii maamiesseura.
Rantasauna Kangasloiskeeseen/Reisjärven Kangaskylän maaseutuseura ry
JULKINEN TUKI: 11 250
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Reisjärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.5.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Rantasauna Kangasloiskeeseen -hankkeessa hankitaan rantasauna Kangaskylän yhteiselle uimarannalle Kangasloiskeeseen Kangaspäänjärven rantaan Kangaskylän Maaseutuseuran hankkeena ja kyläläisten talkootyönä. Ranta on sekä kyläläisten että ulkopuolisten ahkerassa
käytössä lapsille sopivan rannan, kunnossa olevien rantarakenteiden ja siistin ympäristön vuoksi.
Pitokartanossa häitään viettävät hääparit kuvauttavat itsensä usein Kangasloiskeen laiturilla ja rannassa. Rantasauna tukee uimarannan käyttöä, se soveltuu hyvin valmiina oleviin rakenteisiin ja lisää
kylän ja virkistyspaikan vetovoimaisuutta. Kaikilla kyläläisillä ei ole rantasaunaa, joten sauna yhteisellä uimarannalla palvelee myös näitä kyläläisiä. Rannassa on 2000-luvun alussa rakennetut grillikatos, uimakoppi, huussi ja laituri. Seura on pyrkinyt kehittämään uimarantaa kyläläisten yhteiseksi
hyväksi. Kangasloiskeen nurmi leikataan maaseutunaisten talkootyönä, samoin rannan perennat ja
kesäkukat hoidetaan talkoilla. Ympäristöjaosto on aloittanut toukokuussa 2016 Kangaspäänjärven
ja Norssin kunnostuskalastuksen talkootyönä tarkoituksena parantaa järvien vedenlaatua ja virkistyskäyttöä. Hanke toteutetaan kesän 2016 aikana.
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Haulikkorata urheilu- ja harrasteammuntaan/Haapajärven Ampumaseura ry
JULKINEN TUKI: 98 481,73
KOKONAISBUDJETTI: 151 510
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Haulikkorata urheilu- ja harrasteammuntaan.
Kaukalot kuntoon/Timicomp Oy
JULKINEN TUKI: 11 000
KOKONAISBUDJETTI: 11 000
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 2.9.2016–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: TIMICOMP OY, on uusi yritys. Toimialana on kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Yrityksen tavoitteena on lanseerata markkinoille uusi tuote lasten ja nuorten liikuntapaikkojen rakentamiseen. Uusi tuote on jääurheilupaikan asiakasmitoitettu rakentaminen katetuksi tilaksi.
Tuotekategoriaan kuuluu myös uuden jääurheilupaikan rakentaminen sisältäen kaukalon jäädytysjärjestelmät yms. tarvittavat laitteet. Kaikki tuotteet toteutetaan asiakkaan tarvitsemille mitoilla.
Tuote soveltuu erinomaisesti esim. koulukeskusten jääurheilukenttien kattamiseen, koska rakenteet eivät vaadi isoja muutostöitä eivätkä massiivisia maansiirtotöitä. Lisäksi tässä ratkaisussa ei rakenneta pukuhuonetiloja, katsomoja, kahvioita yms. joten ne eivät aiheuta lisäkustannuksia. Yritys
toteuttaa kehittämishankkeella suunnittelun ja projektin johtamisen osaamisen vahvistamista ja
graafisen materiaalin suunnittelua.
Kehittyvä Kuusaa –kehittämishanke/Jokuset Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 57 783,6
KOKONAISBUDJETTI: 64 204
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella pyritään kehittämään ja lisäämään Kuusaa-Jokelan kylien ja Kylätalo Eurolan kaikkien ikäryhmien harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä kylätalon vuokraus-,
tapahtuma-, ja kylämatkailutoimintaa. Hankkeen aikana selvitetään ja suunnitellaan luontopolku/latuverkosto, moottorikelkkareitin pistoreitti kylätalolle ja Hirsinevan natura-alueen ja Nuijunjärven kosteikkoalueen käyttömahdollisuuksia lintuharrastajien käyntikohteena.
Kehittyvä Kuusaa –investointihanke/Jokuset Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 61 485,82
KOKONAISBUDJETTI: 94 594
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.8.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeen tavoitteena on parantaa kylätalo Eurolan ja sen ympäristön viihtyisyyttä, monipuolistaa harrastusmahdollisuuksia ja vuokraustoimintaa sekä parantaa rakennusten kuntoa ja pidentää rakennusten käyttöikää.
Aakonvuoren ulkoilualueen varasto/Kuuluttamorakennus/Aakonvuoriyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23 937,62
KOKONAISBUDJETTI: 36 827
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2017–31.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hakija on Aakonvuoriyhdistys ry. Yhdistyksen ovat perustaneet Haapaveden
urheilijat, Haapaveden moottorikerho, Haapaveden reserviläiset ja Haapaveden kaupunki. Yhdistys
on hallinnoinut aiemmin Aakonmaja -hankkeen ja Aakonmajan vesi- ja lämpöhankkeen, joilla aluetta on kehitetty rakentamalla järjestöille yhteiset tilat eri tapahtumien käyttöön Korkatin urheilualueelle Haapavedelle. Tämä hanke koskee Korkatin urheilu / ulkoilualueen moottoriradan päässä
olevaa varastoa ja kuuluttamorakennusta, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän. Rakennusten korjaaminen ei ole enää järkevää ja ne joudutaan purkamaan pois. Koska alueella järjestetään erilaista
kilpailu- ja harrastetoimintaa, uudet tilat ovat tarpeelliset. Uudella varasto / kuuluttamoratkaisulla
saadaan tilat korkeammalle, jolla varmistetaan näkyvyys koko lähtö ja maalialueen radan osuudelle.
Tilat tulevat autourheilun, hiihdon, frisbeegolfin ja suunnistuksen käyttöön. Tilan alle tulevissa varastoissa voidaan säilyttää mm. eri harrastuksissa ja tapahtumissa tarvittavat opasteet ym. harrastelajien tarvitsema välineistö. Rakennus toimii kuuluttamo / ajanottotilana myös muiden alueen
käyttäjien tapahtumissa. : maastojuoksua, konemessuja, maastopyöräilyä, maakuntaviestejä, koulujen hiihtokilpailuja, Suomen ladun tapahtumia jne.
Elinvoimaa Aittolasta/Aittolan Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 71 458,33
KOKONAISBUDJETTI: 109 936
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.2.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Aittolan koulussa Nivalassa toimii alakoulun luokkien 1-6 lisäksi esiopetus. Iltatoimintaan kuuluvat mm. kansalaisopiston musiikkiopetus ja liikuntakerhot, 4H-kerhon toiminta
sekä koulun liikuntakerhot. Lähiliikuntapaikan kehittäminen on noussut esiin useissa eri yhteyksissä
kyläseuran järjestämissä tilaisuuksissa, sillä Nivalan keskustan harrastuspaikoille on matkaa yli 10
km. Elinvoimaa Aittolasta -hankkeen tarkoituksena on uudistaa Aittolan koulun pihamaa niin, että
se toimii turvallisena ja viihtyisänä oppimis- ja harrastamispaikkana. Kohderyhmänä ovat kaikki Aittoperän asukkaat iästä riippumatta ja siten hyödynsaajina ovat kaikki kyläläiset.
Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentaminen/Haapaveden Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 15 348,58
KOKONAISBUDJETTI: 23 613
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 1.5.2017–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kiinteän kilpailutasoisen 18-väyläisen frisbeegolfradan toteutus Haapaveden
Aakonvuorelle ja sen myötä Korkatin urheilu- ja ulkoilualueen vetovoiman lisääminen. Varsinainen
kohderyhmä on Haapaveden Urheilijat ryn frisbeegolfjaosto ja Haapaveden Latu ry. Muita kohderyhmiä ovat Aakovuoriyhdistys ry ja frisbeegolfia muissa seuroissa tai seuratoiminnan ulkopuolella
harrastavat, tai sitä kokeilevat, esim. koululaiset, harrastekerholaiset ja Tyky-ryhmät.
Maneesi/Lumokuu Avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 66 191,16
KOKONAISBUDJETTI: 209 532
PAIKKAKUNTA: Pyhäjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 28.5.2015–28.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Lumokuu Ay.n toimintaan kuuluu yksityishevosten talli. Pyhäjärvellä ei ole maneesia, joten ratsastusharrastukseen vaikuttaa paljon sääolosuhteet, eikä tavoitteelliseen ratsastukseen näin ollen ole kunnon mahdollisuuksia. Lumokuu tarjoaa maneesin käyttöä vuokralle yksityisille ratsukoille ja mm. koiraharrastajille. Valmennustoiminta Pyhäjärvellä myös aktivoituu vuoden
ympäri maneesin myötä. Maneesin monikäyttöisyyttä lisää myös maneesin yhteyteen tuleva kokopitkä ratsastuskenttä sekä Lumokuun kotieläinpiha. Tallilla on aiemmin ollut aktiivisesti sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tämän tyyppinen toiminta voi tulevaisuudessa myös aktivoitua tilojen
myötä. Myös Pyhäjärven ratsastajien kilpailutoiminta, seuratoiminta ja nuorille kohdistuva erilainen
kerhotoiminta helpottuu. Kaupungin muut toimijat kuten esim. ratsastusterapeutti, toimintaterapeutti yms. voi halutessaan hyötyä tiloista. Maneesi auttaa verkostoitumaan muiden paikkakuntien
valmentajien ja talliyrittäjien kanssa, mutta luo myös paikalliselle tallille kilpailukykyä.
Polku omaan ympäristöön/Haapajärven 4H-Yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 129 992,2
KOKONAISBUDJETTI: 144 500
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Polku omaan ympäristöön hankkeessa on tarkoitus lisätä lasten ja nuorten
luonnon ja ympäristön tuntemusta sekä opastaa heitä luonnossa liikkumiseen. Muita teemoja ovat
lähiruoka ja eri ikäpolvien yhteistyö. Keinoina ovat kerhotoiminta, retket, teemapäivät, kilpailut, leirit ja erilaiset tapahtumat. Kohderyhmänä ovat Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan ja Pyhäjärven 6 28-vuotiaat lapset ja nuoret sekä yleisötapahtumien kautta myös muut kuntalaiset.
Settijoen uimaranta/Autiorannan-Oksavan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15 763,5
KOKONAISBUDJETTI: 21 018
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2015–31.12.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Haapajärvinen Autiorannan-Oksavan kyläyhdistys ry on perustettu tammikuussa 2014 kylien entisten kylätoimikuntien pohjalle. Yhteisen koulun myötä myös muu kylien välinen yhteistyö on lähtenyt kehittymään ja johtanut lopulta yhteisen kyläyhdistyksen perustamiseen. Kylät sijoittuvat Kalajoen ja Settijoen varteen ja asutus seuraa tiivisti jokien rantoja. Kyliltä
puuttuu kuitenkin yleisessä käytössä oleva uimaranta. Lähimmät yleiset uimarannat löytyvät kuntakeskuksesta eli 8-14 km päästä, joten käytännössä uimaan on lähdettävä aina autolla. Omalle uimarannalle kyläläiset, erityisesti lapset ja nuoret pääsisivät kätevästi pyörätietä pitkin. Hankkeen tuloksena kaupungilta vuokratulle maa-alueelle syntyy kylien yhteinen virkistyspaikka, mahdollisuus
uida omalla kylällä. Lisäksi saadaan yhteinen grillipaikka kyläläisten käyttöön sekä erityisesti nuoria
houkutteleva beach volley .-kenttä. Lisäksi alueella tulee laituri, pukukoppi ja vessa sekä veneenlaskupaikka.
1.18 KOILLISMAAN LEADER RY
Hirsikankaan raviradan –investointihanke/Kuusamon Hevosystävät ry
JULKINEN TUKI: 11 329
KOKONAISBUDJETTI: 17 430
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hirsikankaan tuomaritornin kunnostus ja äänentoiston parantaminen. Lisäksi
tornin yhteyteen rakennetaan kesäkioski. Hankkeen toteutuessa Hirsikankaan raviradan kunnostus
hyödyttää Koillismaan hevosharrastajia niin Kuusmon Posion kuin Taivalkosken alueella. Äänentoistolaitteita ei ole ollut ja kunnollista kisakioskia. Alueen kunnostaminen tulee hyödyttämään muita
yhdistyksiä ja seuroja esim. koirannäyttelyitä ja porokisoja. Pystymme tarjoamaan jäsenille, yhteistyökumppaneille ja muille Koillismaan yhdistyksille ja seuroille puolueettoman maaperän hevosharrastus - ja muulle toiminnalle. Ja hankkeen jälkeen jää toimivat ja hyvät puitteet harrastus- ja seuratoiminnalle.
Posion suunnistuskarttahanke/Posion Pyrintö ry
JULKINEN TUKI: 47 762,85
KOKONAISBUDJETTI: 59 704
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada tuotettua uusia suunnistuskarttoja posiolaisten ja muiden luonnossa liikkujien käyttöön. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa kolmelta eri
alueelta uudet suunnistuskartat, kouluttaa posiolaisia suunnistuksen parissa harrastavia päivittämään jatkossa valmistuvia karttoja, hankkia posiolaisille välineet karttapäivitysten tekemiseen,
hankkia ratamestarikoulutusta Posio-rastien laadun parantamiseksi, luoda uusia liikuntapaikkoja
kaikenikäisille sekä muun muassa rakentaa kaksi ylityspaikkaa Livojoen yli yhteistyötahojen kanssa.
Tulevan kartoitustyön tulee tekemään kartoituksen asiantuntija ostopalveluna. Lisäksi hankittavat
suunnistuslaitteet ja kartoitustyöhön tarvittavat laitteet tullaan hankkimaan ostopalveluna. Hankkeeseen palkataan yksi posiolainen henkilö kolmen kuukauden ajaksi koordinoimaan hankkeen
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aktiivisinta aikaa. Hankkeesta tullaan tiedottamaan paikallislehdissä hankkeen alussa ja lopussa sekä
Posion Pyrinnön internet-sivuilla.
Taivalkaaren katto- ja seinäremontti/Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry
JULKINEN TUKI: 23 075
KOKONAISBUDJETTI: 35 500
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Urheiluhalli joka rakennettu 1972 on kaarihallin muotoinen ja katteena siinä
on alunperin ollut Trevira-muovikate. Myöhemmin 1980-luvulla halliin on asennettu muovikatteen
päälle peltikate. Peltikate on asennettu nauloilla ja ajansaatossa naulakiinnitys on alkanut löystyä.
Naulojen löystymisen vuoksi on alkanut esiintyä katossa vesivuotoja sekä myrskytuulet ovat hieman
irrotelleet peltejä. Hankkeen tarkoituksena on uusia peltien kiinnitys sekä pellittää hallin päädyt uusilla pelleillä. Päätyrakenteet ovat alkuperäisiä. Ilmastointipiippujen ja alipainetuulettimien pellitykset uusitaan myös. Peltien kiinnityksessä vanhat naulat otetaan pois ja asennetaan uusi ruuvikiinnitys. Sosiaalitilojen osalta ulkoseinälaudoitus korjataan, vaihdetaan muutama rikkoontunut lauta ja
huoltomaalataan. Otsalaudat ja räystäänaluslaudoitus huoltomaalataan.
Kuusamon Hyvinvointikeskuksen palveluiden laajentaminen/Kuusamon Hyvinvointikeskus Oy
JULKINEN TUKI: 35 051,62
KOKONAISBUDJETTI: 100 148
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Kuusamon Hyvinvointikeskuksen kuntosali-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden
laajennus
Kipinä kuntoon/Kuloharjun kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 12 603,5
KOKONAISBUDJETTI: 19 390
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: "Kipinä kuntoon" hankkeen tavoitteena on varmistaa, ja parantaa Kuloharjun
Kyläseura ryn omistaman Kylätalo Kipinän toimintaa Etelä-Posion kylien toiminnan keskuksena.
Hankkeessa kohennetaan ulkoista ilmettä,- maalaamalla ulkopuoli uudelleen,-rakennetun invaluiskan kattaminen katolta valuvan veden ja lumen ja jään putoamisen aiheuttaman vaaran poistamiseksi.-rikkoutuneen grilli,-tulipaikan ilmeen kohennus ja turvallisuuden parantaminen tulen leviämisen estämiseksi,-Kipinässä havaitun kosteusvaurion korjaaminen terveyshaittojen estämiseksi,pitopalveluiden toiminnan kehittäminen osittaisella laitekannan uusimisella.
Posion keramiikka- ja aktiveettipolku –esiselvityshanke/Posion Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17 704,8
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KOKONAISBUDJETTI: 19 672
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.7.2016–4.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: Posion keramiikka- ja aktiviteettipolku -esiselvityshankkeessa kartoitetaan
edellytykset toiminnallisen keramiikka-aiheisen teemapolun perustamiseksi. Polku yhdistäisi Posion
olemassa olevia keramiikka- ja taidematkailukohteita toisiinsa tuotteistetun, vajaa 20 kilometrin
ympyräreitin avulla. Polun tavoitteena on saada matkailija ymmärtämään Posion keskustan, Kirintövaaran ja Himmerkin alue kokonaisuutena, joka noudattaa yhteistä, tunnistettavaa keramiikka- ja
taideteemaa, johon ympärillä oleva luonto yhdistyy sujuvasti. Esiselvityshankkeen tavoitteena on
löytää yhteistyökumppanit keramiikka- ja aktiviteettipolun toteuttamista varten, perustaa polkupooli sekä hankkia tarvittavat luvat ja valmistaa suunnitelmat, joiden avulla varsinainen investointihanke voidaan tehokkaasti toteuttaa. Keramiikka- ja aktiviteettipolun idea on luoda inspiroiva ympäristö liikkumiseen sekä tukea Posion kulttuuri- ja luontomatkailun yhdistämistä. Polun toteutuksessa hyödynnetään Posion puhdasta, arktista luontoa ja luodaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (maastopyöräily, fatbike, sauvakävely, lenkkeily, geokätköily, suunnistus jne.) kausi- ja vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille sekä paikalliselle väestölle. Teemapolun tarkoituksena on myös
tuoda esiin Posion omaleimaista keramiikkakulttuuria sijoittamalla polun varrelle keraamista taidetta sekä posiolaisia kulttuuri- ja keramiikkatarinoita. Pitkän ajan tavoite on vahvistaa Posion keramiikkamatkailun imagoa sekä nostaa alueen matkailijamääriä ja matkailutuloa. Posion matkailuyritykset ja -käyntikohteet hyötyvät polusta välillisesti, sillä se luo kysyntää mm. uudenlaisille matkailupalveluille ja vuokraustoiminnalle. Polku luo myös edellytykset ja kysyntää ympärivuotisiin matkailupalveluihin, sillä talvella sama polku toimii keramiikkalatuna. Polulle sijoitettavat opastetaulut,
taideteokset sekä toiminnallisuudet tuovat esiin paikallisten taiteilijoiden kädenjäljen, ja siten hanke
luo heille työtä projektin ajalle.
Jokijärven kylätalon korjaus/Jokijärven kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 87 920,42
KOKONAISBUDJETTI: 135 283
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 27.8.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla on tarkoitus korjata Jokijärven kylätalo tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen kuntoon. Kylätalo on vuonna 1951 rakennettu entinen Jokijärven koulu ja se on
ulkopulisilta osiltaan lähes alkuperäisessä kunnossa, Kylätalo tarvitsee pikaisen saneerauksen ulkovuorauksen, lämmöneristyksen, katon sekä sisäänkäyntien osalta. Kylätalo toimii lähialueen ihmisten harrastus- ja kokoontumispaikkana (3 kerhokokoontumista/vko) sekä mm PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisojen kisakeskuksena ja kesäteatterin harjoittelutilana. Kylätalolla on museoluokka sekä
4000 niteen kirjasto. Vuosittain alueella vierailee noin 7.000 vaikutusalueen ulkopuolista ja noin 300
alueen ihmistä. Kylätalo on osa Päätalon kulttuurimaisemaa. Korjaustoimenpiteillä rakennus palvelee vuosikymmeniä eteenpäin paremmin vaikutusalueen eri ikäistä käyttäjäkuntaa ja tapahtumien
keskuksena sekä on ulkoasultaan ja lämmöneristykseltään asianmukaisempi. Kylätalo on erittäin
tärkeä alueen aktivoinnin kannalta.
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Taivalkosken kuntosalin välineet, laitteet, kalusteet; Ajanvarauskalenterin päivitys sähköiseen
muotoon/Koillismaan Kuntoneva
JULKINEN TUKI: 8 006,06
KOKONAISBUDJETTI: 22 874
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 29.8.2016–11.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen sisältö on lisätä kuntosalilaitteita, hankkia sähköinen kulunvalvonta,
sekä rakentaa monipuolinen ja turvallinen kuntosali asiakkaiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on
avata Taivalkoskelle uusi nykyaikaisilla, helppokäyttöisillä ja turvallisilla laitteilla varustettu sähköisellä kulunvalvonnalla toimiva kuntosali. Kuntosalin kohderyhmänä ovat Taivalkosken kunnan asukkaat: laitteista löytyy sopivia niin nuorille, työikäisille kuin ikääntyneille asukkaille, kuntosalilta löytyy helppokäyttöisiä paineilmalaitteita, jotka ovat turvallisia myös kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille. Kohderyhmänä ovat myös turistit, sekä paikalliset että leireilevät kilpaurheilijat. Tavoitteena on hankkia mobiilikalustoa ajatellen sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönottoa.
Urheilu-, liikunta- ja luontomatkailun majoitus- ja ravitsemuspalvelut/T. Vinkka Oy
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 30.8.2016–30.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Taivalkoskella on tunnistettu liikunta- ja urheilumatkailuun liittyvää majoitusja muiden tukipalveluiden tarve. Perustettavan yrityksen tavoitteena on tarjota majoitusta n. 60
henkilölle/päivä, ruokapalvelut ja muita liikuntaan, urheiluun ja luontomatkailuun liittyviä ohjelmaja tukipalveluita. Hanke tukee kunnan tavoitetta erikoistua liikunta-, urheilu- ja luontomatkailun
kohdealueeksi.
Kylätalohanke/Kuusamon Kurkijärven Maamiesseura ry
JULKINEN TUKI: 49 748,19
KOKONAISBUDJETTI: 76 536
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.8.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kurkijärven maamiesseuran kylätalohanke on kurkijärveläisten, lähiympäristön ja kausiasukkaiden yhteinen kokoontumis-, toiminta- ja harrastuspaikka. Kylätalolle on tarkoitus
koota Kurkijärven historiasta näyttely mm. varuskunta, sotasairaala ym. Kylätaloa vuokrataan mm.
eri juhlatilaisuuksiin ja kansalaisopistotoimintaan ym.
1.19 KUUDESTAAN RY
Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto/Ähtärin Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 15 030
KOKONAISBUDJETTI: 25 050
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PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Mustikkavuoren ulkoilualueelle frisbeegolfpuisto, jossa olisi 9-väyläinen kaikille harrastajille suunnattu perherata, sekä täysimittainen
22-väyläinen rata. Radalle hankitaan maalikorit, rakennetaan tekonurmi heittoalustat, väyläopasteet ja rata-aluekartta. Kohderyhmänä on pääasiassa ähtäriläiset ja lähikuntien perheet, nuoret, aikuiset ja seniorit. Mustikkavuoren frisbeegolfpuistossa kaiken tasoiset harrastajat pystyvät aloittamaan ja jatkamaan harrastusta. Rata tuo myös harrastajia ympäri Suomen Ähtäriin ja samalla he
käyttävät alueen matkailupalveluja.
Hakojärven harrastepaikkojen korjaus- ja kehittämishanke/Hakojärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11 851,5
KOKONAISBUDJETTI: 15 802
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.12.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella kunnostetaan, huolletaan ja parannetaan Hakojärven harrastepaikkoja. Harrastepaikalla ulkona rakennetaan kaukaloon päätyverkot, skeittipaikalla korjataan
rampit ja ostetaan 3 laitetta/ramppia lisää, uudistetaan valaistus energiatehokkaaksi, kodan viereen
rakennetaan puuvarasto-puucee, sisällä Kylätalossa kunnostetaan kuntoilulaitteet sekä hankitaan
uusi crosstraineri sekä sisäcurling-peli. Kaikki harrastepaikat ovat 100m etäisyydellä toisistaan ja
palvelevat kaikkia kyläläisiä ja muitakin kaupunkilaisia.
Alavuden kuntokeskus Auran laajennus/Sun Kino Oy
JULKINEN TUKI: 2 492,8
KOKONAISBUDJETTI: 12 464
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Alavuden kuntokeskus Auran kuntokeskuksen salipuolta (vapaapainotila), ja hankkia ryhmäliikuntoihin laadukkaat step-laudat. Laajennusta varten puretaan kaksi seinää ja rakennetaan varasto vuokranantajamme Rakennus Yliselän
toimesta. Myös seinien alaosat maalataan nykyisen imagomme värin mukaan violetiksi (entinen väri
oranssi).
Kuntosuunnistuksen kehittäminen/Rastiketut ry
JULKINEN TUKI: 7 231,5
KOKONAISBUDJETTI: 9 762
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.7.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta kuntosuunnistukseen ja sen kehittäminen. Hankitaan välineitä suunnistusharrastuksen mahdollistamiseksi kaikenikäisille.
KuKun harrastetoiminnan kehittäminen/Kuortaneen Kunto ry
JULKINEN TUKI: 12 763,99
KOKONAISBUDJETTI: 17 019
PAIKKAKUNTA: Kuortane
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tarkoituksena on investoida uusia urheilu- ja harrastevälineitä seuran jaostojen ja sitä kautta eri-ikäisten harrastajien käyttöön sekä hankkia tarvittavia laitteita jaostojen yhteiseen käyttöön seuran omistamalle Kukun Majalle.
Ähtärin Urheiluautoilijoiden moottorirata/Ähtärin Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 10 710
KOKONAISBUDJETTI: 11 900
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.7.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Ähtärin Urheiluautoilijat ry:n rakennettavan moottoriradan maastokartoitus,
maaperäkartoitus, rata-alueen yleissuunnittelu, rata-alueen merkitseminen maastoon, rakennusmassojen laskenta, rakennekerrosten suunnittelu, rata-alueen ja liittyvien alueiden kuivatus tekninen suunnittelu, jätevesien käsittelysuunnitelma, rakennuskustannusarvion laadinta
Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen suunnitteluhanke/Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 13 500
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–28.2.2017
HANKKEEN KUVAUS: Ähtärissä Hankaveden rannalla sijaitsevalla Tuomarniemen koulutilalla on
pitkä ja perinteikäs historia. Paikalla on sijainnut vuosina 1777-1903 Jyväskylän tuomiokunnan tuomarin virkatalo ja vuodesta 1903 lähtien paikalla on annettu metsäalan opetusta. Vuosikymmenten
saatossa Tuomarniemen pihapiiriin on kehittynyt yli kahdeksankymmenen puu- ja pensaslajin puulajipuisto. Hankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelma osittain huonoon kuntoon päässeen puulajipuiston, puiston polkuverkoston ja opastusjärjestelmän kunnostamisesta. Tavoitteena on luoda
suunnitelma, jonka pohjalta Tuomarniemen pihapiiriin kunnostetaan mahdollisimman laajoja kävijäryhmiä palveleva tutustumiskohde ja esteetön elämyksellinen lähiliikuntareitti, jonka keskeisenä
teemana ovat kotimaiset ja ulkomaiset puu- ja pensaslajit. Lisäksi reitin varrella on mahdollisuus
esitellä alueen historiaa, luontoa ja osin Museoviraston suojelemaa rakennuskantaa. Suunnitteluhankkeessa kartoitetaan ja kuntoluokitetaan puulajipuistossa ovat puulajit ja -yksilöt, laaditaan
suunnitelma ja aikataulutus huonokuntoisimpien lajien uusimisesta ja mahdollisista lisäistutuksista
sekä suunnitellaan puulajipuistoon noin kilometrin mittainen esteetön polkureitti ja sen varrelle esteetön taukopaikka. Lisäksi suunnitellaan polun ja lajien info- ja opastusjärjestelmä toimivaksi QR-
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koodien (tai vastaavien) ja tietoverkkojen kautta toimivaksi siten, että se mahdollistaa puulajipuiston mahdollisimman monipuolisen hyödyntämisen.
Kylätalo Kolmiapilan energia- ja varastoinvestointi/Kylätalo Kolmiapila ry
JULKINEN TUKI: 13 704
KOKONAISBUDJETTI: 18 272
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan ilmalämpöpumppu energiatehokkuuden lisäämiseksi, remontoidaan varasto ja hankitaan liikuntavälineitä.
Palvelut paremmiksi/Alavuden Eteläpään Maamiesseura ry
JULKINEN TUKI: 14 947,5
KOKONAISBUDJETTI: 19 930
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan invaluiska kylätalolle. Kylätalon käymälätiloja parannetaan rakentamalla toinen wc. Rakennettava wc on inva-wc, joka toimii myös lastenhoitohuoneena. Yläkerran tiloihin rakennetaan apukeittiö, joka helpottaa tilaisuuksien järjestämistä. Tavoitteena on liikuntaesteiden poisto ja palveluiden saamisen parantaminen.
Soinin ExtremePark -hanke/Soinin kunta
JULKINEN TUKI: 78 700
KOKONAISBUDJETTI: 98 375
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.4.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ulkoilu on osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Koko aikuisväestöstä 96 %
harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden mittaan. Eri selvityksissä luontomatkailu on nähty sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävimmäksi matkailun tulevaisuuden kasvusuunnaksi. Nousevia
trendejä ovat mm. perinteisiin liittyvät arvot, joka viittaa matkailijan tarpeeseen perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Soinissa on maakunnallisesti sekä kansallisesti merkittäviä mahdollisuuksia kehittää luontoon perustuvaa virkistys- ja matkailupalvelutoimintaa. Alueen luonto on
monimuotoista, maisemaltaan monipuolista ja hyvinkin vaihtelevaa. Metsäisyys, suot sekä lukuisat
pienet järvet ja lammet erottavat Soinin muusta Etelä-Pohjanmaasta. Ympäröivä luonto tarjoaa monimuotoisia mahdollisuuksia kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palvelevaa reitistöinfrastruktuuria ja tätä kautta uusia luontoreittejä ja paikallista luonto- ja kulttuuriarvoja arvostavaa ja niihin
perustuvaa virkistys- ja matkailutoimintaa. Vuorenmaan rinnehiihtoalue ympäristöineen on keskeisin Soinin matkailua palveleva kärkikohde, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteista sekä vaihtelevista maastonmuodoista johtuen. Alue myös toimii lähivirkistyskohteena alueen asukkaille. Hankkeen toimesta rinnehiihtokeskuksen kehittämistä tullaan lähestymään
uudesta näkökulmasta. Rinne on lyhyydestään huolimatta varsin jyrkkä ja tämä mahdollistaa alueen
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kehittämisen sellaisten lajien näkökulmasta, jossa on esimerkiksi tarve tehdä useita toistoja lyhyemmillä matkoilla.
1.20 LEADER LÄNSI-SAIMAA RY
LIIKU/Savitaipaleen kunta
JULKINEN TUKI: 144 280
KOKONAISBUDJETTI: 184 100
PAIKKAKUNTA: Savitaipale
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: LIIKU nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. LIIKU rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkoston
digitaalisesti. Se tuo elinvoiman, ihmisten hyvinvoinnin ja yhteistyön uusiutumisen merkityksen monipuolisesti ja ekologisin periaattein esille. Verkoston toimintaa vahvistetaan modernilla monikanavaisella viestinnällä, verkostotoimijoita koulutetaan ja yhteistyötä tehdään alueellisesti.
Terve Länsi Saimaa/Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
JULKINEN TUKI: 70 400
KOKONAISBUDJETTI: 88 000
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään tuottamalla hyvinvointineuvontapalveluita, kouluttamalla uusia osaajia ja rakentamalla paikallisten toimijoiden kanssa yhteistä
hyvinvoinnin palveluverkostoa. Keskeisessä roolissa on liikuntaneuvonta. Hanke yhdistää eri toimijoita ja vapauttaa näin muodoin resursseja sekä lisää palveluiden laatua. Hankkeessa viestitään terveydestä ja hyvinvoinnista, toteutetaan tapahtumia, joilla edistetään ihmisten omatoimisuutta ja
työyhteisöiden ja oppilaitosten hyvinvointia.
Kunniajuoksu/Pesä Ysit ry
JULKINEN TUKI: 54 345,6
KOKONAISBUDJETTI: 67 932
PAIKKAKUNTA: Länsi-Saimaan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kunniajuoksuhanke aktivoi alueen liikunta- ja urheilutoimintaa ja samalla lisää
maaseudun elinvoimaa, elämän laatua ja vahvistaa paikallista omaehtoista toimintaa. Hanke lisää
eri osapuolien, kuten kuntien, eri urheiluseurojen, kuten myös lasten ja aikuisten yhteistyötä LänsiSaimaan alueella. Aktivoitunut urheilutoiminta mahdollistaa paikallisten yritysten parantaa omaa
tarjontaansa esim. urheiluvälinemyynnin, ravitsemuksen tai majoitustoiminnan osalla. Leader LänsiSaimaan alueella monipuoliset harrastusmahdollisuudet lisääntyvät, syntyy omaleimaisia tapahtumia ja yhdistysten toimintaedellytykset paranevat. Hanke aktivoi alueen eri osapuolia ja yhteistoimintaa niiden välillä sekä keskeisenä moottorina luo elinvoimaisuutta alueelle. Suomi 100 v. ja
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pesäpallon 95 v. juhlavuonna pyrimme myös kansallispelimme elävöittämiseen ja hankkeen myötä
myös pesäpallon harrastettavuus ja näkyvyys alueellamme paranee.
1.21 LEADER PYHÄJÄRVISEUTU RY
Kanoottivajan korjaushanke/Euran Kanoottiklubi ry
JULKINEN TUKI: 5 300
KOKONAISBUDJETTI: 10 600
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.3.2017–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Euran Kanoottiklubi haluaa parantaa toimintamahdollisuuksiaan Pyhäjärvellä.
Hanke liittyy luontomatkailun kehittämiseen ja melontaurheilun edellytysten parantamiseen Pyhäjärviseudulla. Edellytysten parantamiseksi seura korjaa Pyhäjärven rannassa sijaitsevan melontatukikohdan rakenteita turvallisemmiksi, siistii ympäristön ja varustaa paikan turvallisuutta lisäävällä
teknologialla sekä melontaan liittyvillä rakenteilla.
Honkilahden urheilukentän peruskorjaus/Honkilahden Vesat ry
JULKINEN TUKI: 33 000
KOKONAISBUDJETTI: 66 000
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.10.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Honkilahden Vesat ry on päättänyt lähteä kunnostamaan Honkilahden Koskenkylässä sijaitsevaa urheilukenttää. Nyt ko. urheilukentällä on 15 vuotta vanha beach volley kenttä,
pahasti puskittunut, hiekkainen ja erittäin epätasainen pallokenttä 45x85m, sekä rähjäinen pukukoppi/varasto. Hankkeen tarkoituksena on saada urheilukenttä jälleen vireään käyttöön olosuhteet
kuntoon laittamalla.
Kansainvälisyydestä vetovoimaa Pyhäjärviseudulle/Leader Pyhäjärviseutu ry
JULKINEN TUKI: 142 000
KOKONAISBUDJETTI: 142 000
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.10.2015–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Leader Pyhäjärviseutu on luonteva taho edistämään alueen kansainvälisyyttä,
koska yksi Leaderin painopisteistä on kansainvälisyyden edistäminen. Alueen toimijoille tarjotaan
monipuolisesti käyttöön Leader-ryhmien kansainvälinen verkosto. Hankkeessa etsitään ja välitetään
alueen toimijoille kv-kumppaneita, järjestetään opintomatkoja ja isännöidään vierailuja, autetaan
kansainvälisten hankkeiden edellyttämien asiakirjojen laatimisessa, koordinoidaan kansainvälistä
hanketoimintaa ja edistetään toimijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen kohderyhmänä
ovat yhdistykset (esim. harrasteseurat, metsästysseurat, urheiluseurat, partio, VPK), yritykset, yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat ja kunnat. Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälistä yhteistyötä.
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Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhanke/Leader Pyhäjärviseutu ry
JULKINEN TUKI: 96 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Säkylä
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 8.12.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhankkeen tavoitteena on kehittää
alueen vetovoimaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä luontomatkailukohteena. Säkykän Pyhäjärven, Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen maakuntajärven, tulee olla yhtenäinen
markkinoitava kokonaisuus. Hankkeella edistetään luonnon hyödyntämättömän liiketoimintapotentiaalin ja elinkeinomahdollisuuksien käyttöönottoa. Hanke linkittää alueen valtakunnalliseen Visit Finlandin Outdoors Finland katto-ohjelmaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuyritykset
eri toimialoilta (luonto-, ohjelmapalvelu-, elämystuotanto-, majoitus-, ravitsemis-, liikunta- ja hyvinvointiala), oheispalvelut / kahvilat, huoltamot, kaupat, yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat,
kuntien matkailu-, vapaa-aika-, liikunta- ja ympäristötoimet sekä palveluita käyttävät kuluttajat.
Hankkeessa luodaan alueelle yhtenäinen markkinointistrategia, järjestetään koulutusta ja opintomatkoja, tehdään tuotetestausta ja panostetaan laatuun, markkinoidaan aluetta sekä tuotteistetaan reitistöjä ja luontokohteita.
Euran tennishallin palvelujen monipuolistaminen/Eura Sportcenter Oy
JULKINEN TUKI: 16 754
KOKONAISBUDJETTI: 83 770
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.5.2016–28.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toteuttaa Eura Sportcenter Oy. Hankkeen tavoitteena on hallin tunnettuuden lisääminen ja käyttöasteen nostaminen tarjoamalla laadukkaampia ja monipuolisempia
palveluita suuremmalle asiakasmäärälle palveluiden monipuolistamisella. Kohderyhmänä ovat nykyiset ja tulevat asiakkaat Eurassa ja lähialueilla. Toimenpiteitä ovat sulkapallokenttien uusinta ja
monipuolistaminen, alueelta puuttuvan toiminnallisen treenisalin perustaminen, personal trainer palveluiden mahdollistaminen, tiiviimpi yhteistyö alueen muiden yritysten kanssa ja uusien palveluiden lanseeraaminen, kuten uudet lajit pickleball ja kuplajalkapallo sekä tapahtumien, esim. lasten
syntymäpäiväjuhlien ja yritysten tykypakettien järjestäminen. Lisätietoja hankkeesta antavat toimitusjohtaja Maria Miettinen (maria@eurasportcenter.fi, 0400 22559) ja hallimestari Mika Nokelainen (noksu@eurasportcenter.fi, 0500 740 947).
Turarannan rantasauna/Euran kunta
JULKINEN TUKI: 39 988,16
KOKONAISBUDJETTI: 48 005
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.6.2016–29.12.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Turaranta on Turajärven rannalla Länsi-Eurassa sijaitseva uimaranta, jonka rantasauna on vuosikymmenien ajan tarjonnut lämpimät löylyt niin kyläläisille kuin ulkopaikkakuntalaisille. Tarve on purkaa vanha, käyttökelvoton sauna ja rakentaa uusi sauna, johon saadaan tilavammat ja käytännöllisemmät pukuhuoneet. Turarannan rantasaunahanke tehdään yhteistyössä LänsiEuran Palloilijat ry:n kanssa. Tavoitteena on samalla parantaa Turarannan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä lisätä saunojien määrää. Turaranta on ollut hyvin aktiivisessa käytössä, noin 4000 saunojaa vuodessa. Alue on urheilukentän ohella Länsi--Euran ainoa yleiseen aktiviteettiin tarkoitettu
alue. Kävijöiden määrää seurataan kirjaamalla päivittäiset saunojat käyntikertavihkoon. Käyntikertalistat toimitetaan kauden päätyttyä Euran kunnan tekniselle toimelle.
Kiperin laituri/Euran kunta
JULKINEN TUKI: 10 839,48
KOKONAISBUDJETTI: 11 800
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 23.9.2016–29.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Euran kunta yhteistyökumppaninaan Euran Pallo ry rakentavat Euran Kiperille
laiturin talviuinnin mahdollistamiseksi talvikaudeksi 2017. Kivisen aallonmurtajan päälle rakennetaan puinen laituri, toteutetaan sähköistys ja valaistus, hankitaan ja asennetaan sähkömatto ja
avantoon vesipumppu. Talviuimareiden paikka puuttuu Eurasta. Kiperillä on tarjottu viimeksi talviuintia noin viisi vuotta sitten, joten paikka tulee täyttämään palveluaukon, kun muut Euran paikat
ovat lopettaneet. Kiperin aluetta on kehitetty määrätietoisesti useiden vuosien ajan ja siitä on muodostunut hyvin monipuolinen harrastuspaikka kaiken ikäisille. Talviuintimahdollisuus tukee Kiperin
ympärivuotista käyttöä.
Petanque-hallin kehittämishanke/Euran Raiku ry
JULKINEN TUKI: 49 997,7
KOKONAISBUDJETTI: 123 971
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.5.2017–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Euran Raiku ry:n omistamien Fankkeen teollisuusalueella sijaitsevan hallin
muutos yhdistyksille ja seuroille sopivaksi kokoontumis- ja harrastustilaksi.
Kuntosalin rakentaminen Hinnerjoelle/T:mi Lauri Kreula
JULKINEN TUKI: 13 609,8
KOKONAISBUDJETTI: 68 049
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 10.4.2017–20.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Remontoidaan avattavalle kuntosalille ja hierontapalveluille tilat sekä hankitaan laitteet.
Elorannan rantasauna/Euran kunta
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JULKINEN TUKI: 38 975,46
KOKONAISBUDJETTI: 45 575
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–30.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen sisältö ja kohderyhmät Tarve on rakentaa uusi rantasauna, johon
tulee myös suihku- ja pukutilat. Nykyisessä huonokuntoisessa rantasaunassa olevat pukutilat ovat
pienet ja epäkäytännölliset ja väliaikaisesti rakennetut suihkut (2 kpl) on verholla erotettu ja sijaitsevat saunarakennuksen ulkoseinää vasten. Rantasauna on rakennettu jo 1970-luvun alussa. Eloranta on Euran kunnan uimaranta, joka sijaitsee Hinnerjoella, Auvoljärven rannalla. Uimarannalla
on sauna, joka on vuosikymmenien ajan tarjonnut lämpimät löylyt niin kyläläisille kuin ulkopaikkakuntalaisille saunojille. Eloranta on ollut hyvin aktiivisessa käytössä. Kävijämäärä vuoden 2014 kolmen kesäkuukauden aikana oli noin 3500. Eloranta muodostuu ranta-, aktiviteetti- ja leirintäalueesta. Leirintäalue on pienehkö alue asuntovaunuille ja teltoille. Sen yhteydessä on vanha grillikatos, joka on suunnitelmissa tulevaisuudessa nykyaikaistaa. Aktiviteettialueella sijaitsee beachvolleykenttä ja alueelle on suunniteltu tehtävän frisbeegolfrata. Ranta-alueella on saunarakennus,
kioski- ja varastorakennus, laituri ja terassi. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen päätavoitteena on
rakentaa uusi saunarakennus. Tavoitteena on näin parantaa Elorannan vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä lisätä saunojien määrää.
1.22 LEADER TUNTURI-LAPPI RY
Papolan remppa 2015/Palotievan Pojat ry
JULKINEN TUKI: 145 111,21
KOKONAISBUDJETTI: 223 248
PAIKKAKUNTA: Kittilä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kittilän Alakylässä olevan urheiluseuran Palotievan Pojat ry urheilutalon kunnostaminen ja varastolaajennuksen rakentaminen. Remontoidaan keittiö ja kokoustilat, vessat ja
pukuhuoneet sekä tehdään kuntosali entiseen kanttiiniin.
Kittilään perustettava kuntosali/Tmi Juuso Aslak
JULKINEN TUKI: 16 037,77
KOKONAISBUDJETTI: 45 822
PAIKKAKUNTA: Kittilä
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 5.10.2015–2.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kuntosali Kittilän keskustassa Kittilään kauan odotettu Kuntosali avasi ovensa
täysin uudistuneena 21.11.2015. Alueen palveluiden osalta kuntosali täydentää omalta osaltaan
hienosti, sillä kirkonkylällä muita kuntosaleja ole. Kuntosali työllistää täysipäiväisesti yhden henkilön
ja tulevaisuudessa sivutoimisesti hierojan/fysioterapeutin sekä mahdollisesti yhden vastaanottotyöntekijän. Kuntosali tarjoaa kuntosalipalveluiden lisäksi ryhmäliikuntaa, omavalmentaja -palveluita, sekä ryhmävalmennuksia ja ravintovalmennusta. Tulossa on myös myymällä lisäravinteille ja
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kuntosalitarvikkeille. Hanke tukee nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla erityisesti
myös nuorille sopivia liikuntamuotoja. Hanke mahdollistaa koulu- sekä yritysyhteistyön tarjoamalla
monipuoliset palvelut lähellä käyttäjiä.
Sieppijärven Sisu ry:n seurantalon peruskorjaus/Sieppijärven Sisu ry
JULKINEN TUKI: 39 341,25
KOKONAISBUDJETTI: 60 525
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Sieppijärven Sisu r.y. hakee rahoitusta KKTM ry:ltä remontoidakseen seurantaloa Sieppijärvellä. Sisu on aktiivinen kolarilainen urheiluseura, joka on perustettu vuonna 1946.
Seurantalo rakennettiin alun perin 1947 (Koivumaasta tuotiin vanha Koskelan pirtti, hirsikehikko),
joka kestää hyvin aikaa. Taloa piti laajentaa ja vuonna 1973 tehtiin piirustukset ns. matalaan päähän,
jota nyt rempataan. Matalapääty valmistui 1978. Seurantalo on käynyt vanhanaikaiseksi käyttömahdollisuuksiltaan sekä iältään. Hankkeessa saneerataan talon sisätiloja vastaamaan käyttötarkoitusta
sekä korjataan matalanpuolen kattoa ja maalataan koko talo ulkoa.
Husky Ranch Lapland/Husky Ranch Lapland
JULKINEN TUKI: 4 196,5
KOKONAISBUDJETTI: 11 990
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Laatuun panostavan luonto- ja elämysmatkailuyrityksen investointihanke. Yrityksen ydintuotteet ovat ympärivuotiset yksilölliset koiravaljakkosafarit, huskytilavierailut ja muut
eräoppaan palvelut. Yrityksen toiminta sijoittuu pääosin idylliseen Kurtakon kylään yrittäjän kotitilan yhteyteen. Hankkeessa investoidaan toiminnan kannalta välttämättömiin varusteisiin ja koiratarhojen rakentamiseen.
Tsahkaljärven lähiretkeilyreitit/Kilpisjärven Ladut ry
JULKINEN TUKI: 89 848,85
KOKONAISBUDJETTI: 138 229
PAIKKAKUNTA: Kilpisjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.9.2016–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tsahkaljärven esteettömät lähiretkeilyreitit. Hankkeen päätavoitteena on
saada esteettömät lähiretkeilyreitit Tsahkaljärven rantaan. Tsahkalin rantaan on tarkoitus rakentaa
myös retkitupa piharakennuksineen, (laavu, wc ja puuliiteri). Virkistymis-alue sijaitsee n.1km Kilpisjärven kyläkeskustasta. Hankkeella pyritään parantamaan reitistön käyttötarkoitusta ympärivuotiseen ja esteettömään retkeilyyn virkistymis-alueella. Hankkeella haetaan uusia käyttäjiä ja matkailuryhmiä Kilpisjärvelle: Liikuntarajoitteiset, lapsiperheet, vanhemmat lapinkävijät, revontulimatkaajat, polkupyöräilijät, retkeilijät, kanootti- ja sotuveneilijät, ohjattua virkistyskalastusta.
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Tosilapin MTB maastopyöräilyn kehittämishanke/Enontekiön Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 52 290
KOKONAISBUDJETTI: 58 100
PAIKKAKUNTA: Enontekiö
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tosilapin MTB -hankkeen tavoitteena on luoda maastopyöräilystä kansainvälisesti vetovoimainen liikuntamatkailukokonaisuus Enontekiölle. Tavoitteena on lisätä Enontekiön
luontomatkailun vetovoimaa ja tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään yritysten ansaintamahdollisuuksia maastopyöräilypalveluja tuotteistamalla sekä edistetään paikallisen väestön
hyvinvointia ja aktiivisuutta liittämällä asukkaiden osaaminen osaksi maastopyöräilyä edistävää palveluverkostoa. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi tehdä työsuunnitelma maastopyöräilyyn tarkoitettujen lähireittien ja erämaa-alueiden kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi ja viitoitusten hankkimiseksi, jotka lisäävät edellytyksiä turvalliseen luonnossaliikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yritysten ja uusien yritysten innostusta tuottaa palveluita, jotka pidentävät
matkailijoiden Enontekiöllä viettämää aikaa. Tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta sekä luoda edellytyksiä yritysten palvelujen monipuolistamiselle. Hankkeen toimenpiteet: 1) Valitaan erämaiset maastopyöräreitit sekä lisäksi lähireitit keskeisimpiin kyliin. 2) Tehdään työsuunnitelma maastopyöräilyyn valittujen polkujen ja kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi. Tekninen työsuunnitelma tulee olemaan konkreettisena työvälineenä jatkossa toteutettavia maastotoimenpiteitä varten. 3) Digitaalisen karttasovelluksen hankinta ja sisällöntuotanto
internetiin 4) 1-2 teematyöpajaa (pyöräilyn tuote & markkinointistrategia, tuote- ja palvelupaketit)
5) Kesä- ja talvipyöräilytapahtuman valmistelu 6) Kuva- ja videomateriaalin tuotanto maastopyöräilyn markkinointia varten 7) Painomateriaalin suunnittelu (maastopyöräreittien esittely). Varsinainen painatus toteutetaan erillisenä yritysten rahoituksena Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on
Enontekiön matkailu- ja palvelualan yritykset.
Tirrovoimaa – Pasmajärven kylän luontomatkailun kehittämissuunnitelma/Pasmajärven yhteismetsä
JULKINEN TUKI: 92 378,43
KOKONAISBUDJETTI: 102 643
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2017–30.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustetaan kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitetään, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomatkailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, haluavat yhteismetsän jäsenet
yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa-alueita; Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitetään myös kyselyn avulla luontomatkailupotentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.
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1.23 LEADER VIISARI RY
Lanneveden Työväentalon kuntoremontti/Lanneveden Työväenyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 6 396,65
KOKONAISBUDJETTI: 12 793
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.9.2015–30.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Rakennuksen lämmityksen uusimisella ja osittaisella tilojen kunnostuksella lisätään viihtyisyyttä ja helppohoitoisuutta. Pyritään ylläpitämään ja säilyttämään rakennuksen kunto
käyttökelpoisena pitempään. Rakennukseen hankitaan kaksi ilmalämpöpumppua salin ja näyttämön lämmitykseen. Puhallusvillaa lisätään osittain yläpohjaan. Näyttämön seinät ja lattia paneloidaan. Ikkunoita kunnostetaan 5 kappaletta eteisen ja etupihan puolella myös eteisen ulkoseinien
raot peitetään rimoilla. Uloskäynnin pariovet uusitaan.
Konginkankaan hevosurheilukeskus/Konginkankaan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23 500
KOKONAISBUDJETTI: 29 375
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Konginkankaan hevosurheilukeskus -hankkeessa kartoitetaan vaihtoehdot ja
luodaan suunnitelmat hevosurheilukeskuksen rakentamiseksi Äänekoskelle. Hevosurheilukeskuksen sydän on Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran omistama harjoitusravirata Konginkankaalla. Ravirata sijaitsee Liimattalan kylässä noin 2 km Nelostieltä. Hankkeessa laaditaan suunnitelmat hevosharrastuksen eri lajien toiminnan ja hevosalan muiden palveluiden yhteistyön paikasta. Ajatuksena
on tuoda koko monipuolinen hevosharrastus eri lajeineen yhteen, laskea kynnystä hevosharrastukseen, saada ja luoda uudenlaisia elämyksiä sekä luoda synergioita eri harrastuslajien välille. Hankkeen keskiössä on hevonen, jonka perustarpeet ovat samat lajista riippumatta. Hevosharrastuksen
lisäksi hankkeessa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuudet mm. koiraharrastajien ja maastopyöräilijöiden kanssa. Hankkeessa suunnitellaan mm. alueen logistiikka, tarvittavat rakennukset ja rakenteet, turvallisuus, ekologisuus, maan tarve sekä arvioitu kehittämisaikataulu 15 vuoden tähtäimellä.
Taustatyö tehdään laajassa yhteistoiminnassa eri toimijoiden ja hevosurheilukeskuksen lähialueen
kanssa. Varsinainen suunnittelu hankitaan ostopalveluna. Hanke mahdollistaa monipuolisen hevostoiminnan kehittämisen yhteistoiminnassa eri yhdistysten kesken. Hanke mahdollistaa hevosurheilukeskuksen tilojen käytön myös muussa toiminnassa, esim. leiripäivien ja tapahtumien järjestämisessä. Hankkeessa ovat mukana Konginkankaan kyläyhdistys ry:n lisäksi Ala-Keiteleen Hevosystäväinseura ry ja Ääneseudun Ratsastajat ry. Hankkeessa hevosurheilukeskukseen etsitään myös
muita toimijoita. Hankkeen kohderyhminä ovat Konginkankaan asukkaat ja kesäasukkaat, Äänekosken ja lähikuntien ratsastus- ja raviharrastajat ja -ammattilaiset sekä mm. suunnistajat ja pyöräilijät.
Onnistuessaan hanke johtaa monipuolisen hevosurheilukeskuksen syntymiseen.
Esteettömyyttä virkistyskalastuskohteelle/Saarijärven Osakaskunta
JULKINEN TUKI: 8 198,45
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KOKONAISBUDJETTI: 16 397
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen julkinen kuvaus: Saarijärven Osakaskunnassa on tavoiteltu kalastusharrastajamäärien kasvattamista. Vanhusväestön osuus väestöstä lisääntyy koko ajan ja sen mukana tulee myös lisääntyvät liikuntarajoitteet. Tässä hankkeessa olisi kysymys nyt jo virkistyskalastuskohteena olevan lammen kehittämistä paremmin soveltuvaksi erilaisten liikunnaltaan rajoittuneiden palvelijaksi. Tätä puoltaa myös lammen hyvä sijainti asutukseen nähden. Tavoitteena on palauttaa rajoittuneen liikuntakyvyn omaavien henkilöiden kalastusharrastusmahdollisuudet rakentamalla asialliset esteettömyyttä tukevat laiturit sekä noin 600 m polkua, jota pitkin voi liikkua invalidimopolla, rollaatetorilla tai jopa rullatuolilla kohti ongintapaikkoja. Samalla tämä osa tarjoisi myös
lapsiperheille turvallisen paikan opiskella kalastusta. Suunnittelussa niin reittien rakentamisessa
kuin laitureissa käytämme ohjeistusta, joka on esitelty julkaisussa Esteetön luontoliikunta OKM julkaisuja 93.
Lottalan ehostus/Alvajärven maamiesseura ry
JULKINEN TUKI: 61 407
KOKONAISBUDJETTI: 122 784
PAIKKAKUNTA: Pihtipudas
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.5.2016–30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeenamme on Suomen ainoa säilynyt Lottajärjestön rakennuttama talo,
Lottala (1928-1930). Sodan jälkeen Lottajärjestö lakkautettiin ja talo siirtyi Alvajärven Maamiesseuran omistukseen, joka huolehtii edelleen talon ylläpidosta. Tällä hetkellä talo on ainoa alvajärven
kyläläisten kokoontumis- ja juhlapaikka. Talon tiloissa toimii tällä hetkellä lasten 4H-kerho ja liikuntakerho. Taloa vuokrataan kaikille halukkaille kokous- ja juhlapaikaksi. Paikka toimii myös kylän äänestyspaikkana. Kunnostuksella pyritään säilyttämään talo käyttökuntoisena ja lisäämään talon viihtyisyyttä. Toimenpiteillä saadaan huomattava parannus koko pihapiirin yleisilmeeseen . Kunnostuskohteina ovat vesikatto, sadevesijärjestelmät, seinäpinnat, jätevesien käsittely, piha-alue ja ulkorakennukset. Vesikatolla uusitaan pellit ja tehdään tarvittavat korjaukset. Seinäpinnat vaativat homepesun ja huoltomaalauksen. Rakennukseen lisätään puuttuvat sadevesijärjestelmät, joilla sade- ja
pintavedet johdetaan pois rakenteista. Talo sijaitsee pohjavesialueella ja nykyiset määräykset vaativat asianmukaisen jätevesijärjestelmän. Kaivutöiden seurauksena piha-alueet joudutaan rakentamaan uudelleen. Nurmialueilla ja istutuksilla lisätään huomattavasti pihapiirin viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Ulkorakennukset vaativat huoltomaalauksen. Lisäksi talon sähköistys on saatettava vastaamaan tämän hetkistä tarvetta. Pääsulake kokoa kasvatetaan 25A:sta 35A:in, jolloin ylikuormituksesta aiheutuvat ongelmat poistuvat. Keittiön kylmälaitteet vaihdetaan energiatehokkaammiksi ja
kalusteet uusitaan ajanmukaisiksi. Investoimalla ulkovalaistukseen lisäämme pimeän ajan turvallisuutta piha-alueella. Lottalan yleisilmeen parantamisella saadaan lisättyä rakennuksen käyttöä ja
viihtyisyyttä. Toimivat ratkaisut lisäävät tilojen vuokraustoimintaa. Näillä toimenpiteillä saadaan säilytettyä historiallisesti arvokas rakennus ja kulttuuriperintö tuleville sukupolville.
Elinvoimaestradi/Kyyjärven kunta
JULKINEN TUKI: 25 295,15
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KOKONAISBUDJETTI: 25 295
PAIKKAKUNTA: Kyyjärvi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.4.2016–31.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: Elinvoimaestradi-hankkeen tavoitteena on parantaa eri järjestöjen mahdollisuutta saada erilaisia tapahtumia aikaiseksi. Kyyjärvellä on tapahtumatarjontaa haluttu viedä viime
vuosina myös kuntakeskuksen ulkopuolelle, josta hyvänä esimerkkeinä ovat mm. Onnelan puurtarhapäivä, "Mennään bussilla kylille"-tapahtuma. Suomen kesä on usein sateinen ja tässä hankkeessa
työstettävä katettu esiintymislava varmistaisi järjestelyjen toimivuuden myös sateen sattuessa. Estradin liikuteltavuus mahdollistaa puolestaan puitteiden siirtämisen sinne missä tapahtuma kulloinkin on, myös sivukylille. Estradi toimii urheilukisojen kuuluttamona, konsertin estradina, teatterinäyttämönä, kyläjuhlan kanttiinina, taidenäyttelytilana ja mahdollistaa myös esim. yritysten esittäytymisen messujen yhteydessä. Hankkeen tuotos tulee olemaan käytössä vuosikymmeniä, ja se toteutuessaan luo puitteet aktiiviselle toiminnalle vuosia eteenpäin. Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Kyyjärven kunta, joka toteutuksessa tulee hyödyntämään oman organisaationsa osaamista erityisesti teknisellä puolen. Tavoitteena on, että hanke voitaisiin toteuttaa jo kevään 2016
kuluessa, jotta estradi palvelisi jo kesän 2016 tapahtumia.
JoJo – jokaiselle jotakin!/Pihtiputaan 4H-Yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 61 777,2
KOKONAISBUDJETTI: 77 222
PAIKKAKUNTA: Pihtipudas
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti pojille suunnatun vapaa-ajantoiminnan
kehittäminen Pihtiputaalla, sekä taajama - että haja-asutusalueella. Tavoitteena on monipuolistaa
10- 20-vuotiaiden pääasiassa poikien vapaa-ajanharrastuksia, tuoda paikkakunnalle uusia harrastusmuotoja sekä vahvistaa ja viedä eteenpäin jo olemassa olevaa toimintaa. Hanke toimii yhteistyössä
Pihtiputaan kunnan sekä yritysten, nuorten ja heidän parissaan toimivien tahojen kanssa. Keskeisiä
yhteistyökumppaneita ovat myös Pihtiputaan kunnan nuorisotoimi, paikalliset nuorisojärjestöt ja
oppilaitokset
Karstulan Leijonapuiston monipuolistaminen ikäihmisten ulkoliikuntavälineillä/Eläkeliiton Karstulan yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9 000
KOKONAISBUDJETTI: 18 000
PAIKKAKUNTA: Karstula
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Karstulan ydinkeskustassa sijaitseva Leijonapuisto on suosittu lasten leikkipaikka. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa puiston käyttöä hankkimalla sinne ikäihmisille
suunniteltuja ulkoliikuntavälineitä ja -laitteita. Samalla mahdollistetaan eri ikäisten karstusten kohtaaminen leikin ja liikunnan merkeissä, tuetaan Hyvinvoiva karstunen -kokonaisuutta ikäihmisten
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uudella omatoimisen liikuntamahdollisuuden muodossa ja parannetaan Karstulan kunnan 150-vuotisjuhlavuonna kunnan palveluvarustusta.
Konginkankaan satamahanke/Äänekosken kaupunki
JULKINEN TUKI: 29 518,52
KOKONAISBUDJETTI: 29 519
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Äänekosken kaupungin ja Konginkankaan kyläyhdistyksen tavoitteena on
hankkeen avulla kehittää Konginkankaan satamaa kylän käyntikorttina, viihtyisänä virkistysalueena
ja seudullisena matkailualueena. Kyläläisten ja sataman käyttäjien tarpeiden mukaisesti Konginkankaan sataman investointihankkeessa kunnostetaan satamarakennus, rakennetaan käymälä ja lentopallokenttä, pystytetään tulipaikka ja frisbeekoreja, parannetaan uimarantaa ja lisätään satamassa kulkevan ulkoilureitin varteen penkkejä. Hanke palvelee vapaa-ajanviettoa, kalastusta, veneilyä ja järvipelastustoimintaa sekä matkailua. Hankkeen hakija on Äänekosken kaupunki. Hankkeen
yhteistyökumppaneina toimivat Konginkankaan kyläyhdistys ry, Kömin Kalastajat ry ja Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry.
1.24 LINNASEUTU RY
Ratsastuskentän laajentaminen/Ratsutalli Verraton om. Sari Kettunen
JULKINEN TUKI: 6 360
KOKONAISBUDJETTI: 31 800
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 23.7.2015–18.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastustalli on laajentunut viime vuosina ja ratsastuskoulun lisäksi tarjoamme yksityishevosille tallipaikkoja. näin ollen tarvitsemme 2 isoa kenttää. toinen on ollut liian pieni
20x40m ja laajentaisimme sitä kokoon 30x60m. tämä mahdollistaa sen ,että voimme järjestää tallilla
myös isompia kilpailuja. Näin ollen koko alue , vanha kenttä mukaan lukien pitää kaivaa, salaojittaa,
uudistaa kaikki tarvittavat hiekkakerrokset ja tehdä sähkötyöt.
Kaakonmäki/Lammin Riistamiehet ry
JULKINEN TUKI: 69 993, 17
KOKONAISBUDJETTI: 140 605
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on laajentaa ja perus parantaa yhdistyksen kiinteistöllä sijaitseva päärakennus sekä grillikatos siten, että ne palvelisivat paremmin yhdistyksen ja muiden toimijoiden koulutus- ja harrastustoiminnan keskuksena. Hankkeen toteutumisen myötä voitaisiin edellä mainittujen käyttäjien lisäksi entistä paremmin tarjota tiloja myös muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin - kyläyhdistysten tapahtumat - koululaisten ulkoilu- ja virkistystapahtumat 83

Riistanhoitoyhdistyksen nuorisotoiminta (Metso-leirit yms.) - juhlatilaisuudet - kokoukset - suunnistajien koulutus- ja harjoittelu - ilma-ase ammunnan harjoittelu - rallin harjoituserikoiskokeet. Päärakennuksen laajennusosa noin 50 m2 mahdollistaa koulutustilaisuuksien pitämisen. Keittiötilojen
kunnostaminen mahdollistaa monipuolisten tilaisuuksien tarjoilun. Pesu- ja WC-tilojen kunnostamisella korvataan nykyiset alimitoitetut tilat. Grillikatoksen kunnostaminen parantaa ulkona tapahtuvien tilaisuuksien olosuhteita.
Harjulan Savottakämpän entisöinti ja vuokraustoiminnan käynnistäminen/Evon Luonto Oy
JULKINEN TUKI: 124 665,4
KOKONAISBUDJETTI: 123 327
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 27.9.2015–14.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Harjulan savottakämpän entisöinti ja modernisointi luontomatkailun ja majoitusvuokrauksen käyttöön.
Hyvänmielen –reitti/Tervakosken Suruton ry
JULKINEN TUKI: 68 815,57
KOKONAISBUDJETTI: 98 322
PAIKKAKUNTA: Janakkala
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on kehittää Suruttoman ranta-aluetta yhä monipuolisemmaksi
paikaksi. Pyrimme myös aktivoimaan kaikenikäisiä kuntalaisia liikkumaan oman kuntonsa mukaan
tekemällä ns. Hyvänmielen reitin Alasjärven ranta-alueelle. Reitin avulla pyrimme aktivoimaan ihmisiä liikkumaan luonnossa ja ymmärtämään paremmin sen monimuotoisuutta. Erityiskohteena
ovat lapset ja nuoret, joiden kanssa myös yhdessä suunnitellaan ranta-alueelle myös heidän tarpeeseen sopivia aktiviteetteja.
Honkalanrannan luonnonsuojelualueen luontorakentaminen - lintutornin, pitkospuiden, leiripaikan ja luontopolun rakentaminen Hämeenlinnan Katumajärvellä/Kanta-Hämeen lintutieteellinen
yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 44 884,68
KOKONAISBUDJETTI: 64 121
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.11.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Honkalanrannan uudelle luonnonsuojelualueelle Hämeenlinnan Katumajärvelle lintutorni, pitkospuut 440 metrin matkalle sekä leiripaikka
käsittäen laavun ja puuvajan. Hanke toteuttaa luontorakennelmat osin ostopalveluina, osin tehdään
talkootöitä helmi-maaliskuun aikana 2016. Maanomistajalla on tavoite hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti kehittää alueen rantalaitumia perinnebiotyyppinä. Alueen ennallistamisessa käytetään hyväksi metsuriraivausta sekä laidunnusta lampailla. Lintutorni sijoittuu Myllyojan suulle, Katumajärven pohjoisrannalle. Kulku lintutornille ja leiripaikalle järjestetään aluksi Kahiliston kautta.
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Tavoitteena on, että myöhäisemmässä vaiheessa saadaan neuvoteltua kulkuoikeus myös itäistä
reittiä Vanajalinnantien kautta. Rakennettava luontopolku laaditaan pitkospuureitin varrelle. Luontopolulle ollaan suunnittelemassa 12 luontokohdetta. Lintu- ja luontoharrastajien ohella alueen
käyttöä suunnataan lähellä olevan Ruununmyllyn koulun oppilaille, päiväkodin lapsille sekä Harvoilanmäen ja Siirin uusien asuntoalueiden asukkaille.
Ilma-ase rata/Tuuloksen Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 9 798,46
KOKONAISBUDJETTI: 13 998
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.12.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan ilma-ase radalle liikkuvanmaalin yhdistelmärata 3:lla elektronisella
ja 1:llä putoavantaulun laitteilla. Mahdollistaa ampujien tehokkaan harjoittelun nykyaikaisilla taululaitteilla ja läänitasoisten kilpailujen pidon. Kaikki valtakunnalliset kilpailut käydään elektronisilla
taululaitteilla.
Kartoitushanke 2017–2020/Hämeenlinnan Suunnistajat ry
JULKINEN TUKI: 12 215
KOKONAISBUDJETTI: 17 450
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2017–30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hämeenlinnan Suunnistajat ry:n suunnistuskarttahanke 2017-2020. Hankkeen
lopputuotteina valmistetaan suunnistuskartat Janakkalan Lukkojenmaalta Rehakka-järven eteläpuolelta ja Janakkalan Tervakosken Tömäyskallion maastosta. Hankkeessa tuotettavia karttoja käytetään lähivuosina kaikille avoimien kuntosuunnistustapahtumien järjestämiseen suunnistuksellisesti vaihtelevissa ja monipuolisissa maastoissa.
Kartoitushanke 2017–2020/Hämeenlinnan Tarmo ry
JULKINEN TUKI: 8 967,6
KOKONAISBUDJETTI: 12 720
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–30.4.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hämeenlinnan Tarmo ry:n suunnistus- ja pyöräsuunnistuskartta hanke. Hankkeessa toteutetaan suunnistuskarttoja Renko-Myllykylä alueelta sekä pyöräsuunnistuskartta Hattulan Linnavuoren alueesta. Hankkeella mahdollistetaan kunto- ja pyöräsuunnistustoiminta Kanta-Hämeessä.
1.25 LOUNAPLUSSA RY
Piristystä Portaaseen/Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14 512,55
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KOKONAISBUDJETTI: 22 327
PAIKKAKUNTA: Tammela
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.6.2015–1.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan liikunta- ja leikkipaikka Portaan koulun pihalle.
Koijärven Luontotornihanke/Koijärven alueen kylät ry
JULKINEN TUKI: 38 292
KOKONAISBUDJETTI: 63 820
PAIKKAKUNTA: Koijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.2.2016–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Vuonna 1978 rakennettu ja 1990-luvulla korjattu Koijärven luonnonsuojelualueella sijaitseva lintutorni on huonossa kunnossa ja käytännössä käyttökiellossa. Torni ei täytä nykyisessä kunnossaan mitään asiakasturvallisuuteen liittyviä säädöksiä eikä sitä voi sen vuoksi käyttää
enää yleisölle kohdennettuna kohteena. Alueen kunnostaminen, kehittäminen, uuden luontotornin
sekä kodan ja nuotiopaikan rakentaminen historiallisesti merkittävälle lintujärvelle Koijärven Koivuniemeen on tärkeä hanke joka osoittaa jälleen Koijärven alueen ja seutukunnan yhteistyön voiman.
Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue palvelisi Koijärven alueen kylien, Forssan ja lähipitäjien
asukkaita, oppilaitoksia, luontoharrastajia ja retkeilijöitä ja tarjoaisi luonnonläheiset puitteet moninaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Alue palvelisi myös lapsia ja ekokoulun oppilaita lähellä sijaitsevana luonto-opetuskohteena sekä toisi alueelle paljon uusia kävijöitä. Myös Koijärven lintutornista jo yli 30 vuotta jatkunut lintujen tarkkailu pääsisi uudesta tornista jatkumaan.
Koijärven luontotornin ja laavun rakentamisen ja alueen kehittämishankkeen tuloksena välittömästi
hyötyviin edunsaajiin ja kohderyhmiin kuuluvat Koijärven alueen kylien sekä Forssan että Urjalan,
Humppilan ja muiden lähiseutujen asukkaat, päiväkotilaiset, koululaiset, lapset, nuoret, vanhemmat
ja vanhukset sekä alueelle kauempaakin tulevat lintu- ja luontoharrastajat, retkeilijät ynnä muut
tahot joiden vapaassa käytössä luontokohde on. Tavoitteena on rakentaa Koijärven luonnonsuojelualueella sijaitsevan käytöstä poistetun lintutornin hyväkuntoiselle perustukselle uusi luontotorni,
tornin läheisyyteen kota nuotiopaikkoineen, kuivakäymälä sekä kunnostaa ja kehittää alueesta yleisöä, koululaisia, luontoharrastajia ja retkeilijöitä palveleva luontokohde.
Ulkoliikuntapaikan kehittämishanke/Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 16 575
KOKONAISBUDJETTI: 25 500
PAIKKAKUNTA: Koijärvi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–1.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan ratkaisua sekä koulu- ja päiväkotilaisten että lähialueen
lasten ja aikuisten liikuntamahdollisuuksiin ja viihtyvyyteen. Liikuntapaikka tulee olemaan Koijärven
koulu-päiväkodin piha-alueella, jonne kaikilla on mahdollisuus päästä. Hankkeella luodaan lisäksi
aktiivisen toiminnan leikki- ja liikuntapaikka koko viheralueelle.
Lounais-Hämeen Pirtin hissi/Lounais-Hämeen Pirtin Säätiö sr
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JULKINEN TUKI: 9 270
KOKONAISBUDJETTI: 15 450
PAIKKAKUNTA: Tammela
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2016–8.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa iäkkäiden tai muutoin liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetön liikkuminen porrashissillä.
Aja! – Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen/Forssan seudun Hippos ry
JULKINEN TUKI: 62 000
KOKONAISBUDJETTI: 77 500
PAIKKAKUNTA: Forssa, Tampere, Riihimäki
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry käynnisti
Raviurheilun nuorisotoiminta hankkeen avulla Suomen raviurheilun nuorisotoiminnan maaliskuussa
2000. Tämän jälkeen nuorisotoimintaa on raviradoilla harjoitettu pitkälti vapaaehtoisvoimin ja toiminnassa on ollut suuria ailahteluita. Keskusjärjestö toteutti muutama vuosi sitten alueellista nuorisotoiminnan pilotin, minkä pohjalta on lähdetty suunnittelemaan Nelivetoratojen (Forssa, Tampere, Riihimäki) alueelle omaa mallia raviurheilun nuorisotoiminnalle. Alueelle puolen työaikansa
antava nuorisokoordinaattori kokoaa porukan ja johtaa ohjaajien toimintaa niin, että ohjaajilla olisi
valmiit materiaalit sekä ohjelmarungot aina jokaista kerhokertaa varten. Koordinaattorin on tarkoitus pitää alueella yhteisiä kehitystapaamisia. Hevosten ja ponien kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välisen
vuorovaikutuksen on todettu vahvistavan lapsen ja nuoren tunteiden käsittelytaitoa, itsetuntoa
sekä elämänhallintaa. Raviurheilun nuorisotoiminta tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuden lapsille ja nuorille, jolloin toiminnan keskiössä ei ole osallistujien taustat tai taloudelliset
asemat yhteiskunnassa vaan hevonen tai poni. Nelivetoratojen hankkeessa alueen nuorisotoiminta
jaetaan kahteen osioon, joista toinen on kerhotoimintaa ja toinen poniravikoulutoimintaa. Kerhotoiminta järjestetään ravien yhteydessä alueen raviradoilla ja poniravikoulutoiminta jokaisen radan
oman yhteistyökumppanin tiloissa. Hankekauden aikana puhtaan kerhotoiminnan kulut katetaan
osallistujamaksuina, jolloin kerhomaksuihin ei muodostu korotuspaineita hankkeen päättymisen jälkeen. Alueen raviradoille kulut jakautuvat hankeaikana omarahoitusosuuden osalta ravipäivien suhteessa. Toiminnan vakiinnuttaminen on hankkeen aikana toiminnan keskiössä.
Valijärvi-huvilan kunnostushanke/Koijärven alueen kylät ry
JULKINEN TUKI: 18 000
KOKONAISBUDJETTI: 30 000
PAIKKAKUNTA: Koijärvi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.3.2017–15.3.2020
HANKKEEN KUVAUS: Koijärven alueen kylät ry:n Valijärvi-toimikunta ylläpitää, kunnostaa ja kehittää
Forssan kaupungin omistamaa Valijärven huvilaa, sen tonttia ja vieressä sijaitsevaa yleistä uimarantaa. Valijärvi-toimikunta vuokraa huvilaa ja kaupungin kanssa sopimuksen mukaan kaikki
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vuokratulot on käytettävä huvilan kunnostukseen ja ylläpitoon. Valijärvi-toimikunta kehittää aluetta
eri kehittämishankkein hyödyntäen alueen kunnostuksesta kiinnostuneita yhdistyksiä talkoovoimin.
Nyt haettavassa hankkeessa tarkoituksena on korjata itse huvilarakennusta terassin, ikkunoiden,
keittiön ja ulkoasun (maalaus) osalta. Koijärven alueen kylät ry eli Kakry on perustettu 22.11.1998.
Sen toimialueella ovat seuraavat Forssan pohjoisen alueen kylät: Kojo, Lempää, Matku, Peräjoki,
Raitoo, Saviniemi, Suonpää ja Vuoltu. Kaikki alueen kylät eivät ole Kakryn toiminnassa mukana aktiivisesti, mutta Kakry pyrkii toiminnassaan huomioimaan koko alueen. Yhdistys tekee aloitteita ja
selvityksiä viranomaisille sekä pyrkii edistämään ¿kylä-, asukastoimikuntien ja yhdistysten omatoimisuutta. Yhdistys osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten yhdistysten, järjestöjen, viranomaisten
kanssa sekä toimii alueen asukkaiden elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhdistys
tekee aloitteita ja selvityksiä viranomaisille sekä pyrkii edistämään kylä-, asukastoimikuntien ja yhdistysten omatoimisuutta.
Tekonurmihanke/Humppilan Veikot ry
JULKINEN TUKI: 82 500
KOKONAISBUDJETTI: 110 000
PAIKKAKUNTA: Humppila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.3.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Humppilan pesäpallostadionin modernisointi hiekkatekonurmella. Hankkeella
korvataan kentän nykyinen hiekkapohja hiekkatekonurmella. Pesäpalloa harrastetaan Humppilassa
aktiivisesti usean joukkueen voimin, ja hankkeen myötä saamme harjoittelu- ja peliolosuhteet nykyaikaisiksi. Lisäksi kenttää tullaan käyttämään myös maahockeyn pelaamiseen ja harjoitteluun.
Kenttä on myös koululaisten, päiväkodin ja muiden kuntalaisten käytettävissä.
Susikas remonttihanke/Susikkaan kyläyhteisö ry
JULKINEN TUKI: 85 009,8
KOKONAISBUDJETTI: 141 683
PAIKKAKUNTA: Tammela
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.8.2015–2.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kylätalon toiminnallisuuden parantamiseksi on talon keittiö ja wc-tilat uusittava sekä salin parketti on uusittava. Toiminnallisuuden osalta tila on käynyt auttamattoman vanhanaikaiseksi ja ahtaaksi. Talon nykyiseltä toiselta käyttäjältä (VPK) vapautuu lisätilaa lähiaikoina ja
ne täytyy saada liitettyä kylätalon muihin tiloihin. Kylätalon ylläpitäminen tulee jatkossa kokonaan
kyläyhteisön harteille ja talon toimintaa pitää voida lisätä, jotta kustannukset tiloista pystytään kattamaan. Tuleva lisätila (palotalli) on ajateltu muuttaa juhlasaliksi sekä liikuntatilaksi. Kylätalossa järjestetään säännölliseksi tansseja. Lisäksi korjaus/muutostoimia tarvitsevat terassi ja piha-alue sekä
koko talon osalta sähkö- ja lämmitysjärjestelmien muutokset.
1.26 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS MANSIKKA RY
Timolan uimarannan kehittämishanke/Timolan Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17 361,64
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KOKONAISBUDJETTI: 25 268
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.6.2015–30.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Timolan yleisen uimarannan kehittäminen: - beach volley kenttien rakentaminen (2 kpl); tarkoituksena parantaa liikuntapaikkojen puitteita harrastustoimintaa ajatellen sekä tapahtuma/turnaus toimintaa kehittäen. - pysäköintialueen kunnostus ja laajentaminen; tavoitteena
pysäköintipaikkojen lisääminen ja nykyisen ahtaan pysäköintitilan muuttaminen käytännöllisemmäksi turvallisuutta parantaen. - juhannuskokkopaikan rakentaminen; tavoitteena saada perinteeksi muodostuneelle juhannuskokko tapahtumalle pysyvä paikka mantereelta ja näin jatkaa yhteisöllisyyden lisäämistä tämän tapahtuman osalta. - nurmialueen perustaminen, kunnostus ja aitaaminen; tavoitteena hankkeen myötä nurmialueiden saattaminen asianmukaiseen kuntoon sekä
niin, että alueet ovat hoidettavissa.
Ympärivuotinen ratsastuksen valmennus- ja kilpailukeskus Suonenjoelle –
kehittämishanke/Suonenjoen Vasama ry
JULKINEN TUKI: 53 733,6
KOKONAISBUDJETTI: 89 556
PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: Suonenjoen Vasama Ridersin investointihankkeessa rakennetaan pysyvästi
ratsastuskäytössä oleva ulkokenttä Vanhamäen Toimintakeskuksen alueelle Säätiöltä vuokratulle
maapohjalle. Hanke lisää kaikille avoimen ratsastusharrastuksen mahdollisuuksia alueellisesti sekä
lisää olemassa olevien harrastajien valmentautumis- ja kilpailumahdollisuuksia paikallisesti. Kilpailuja valmennustoimintaa pystytään hankkeessa kehittämään valtakunnalliselle tasolle sekä ympärivuotiseksi.
Jääpallo kaikille- Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä/Wp 35 ry
JULKINEN TUKI: 87 346,36
KOKONAISBUDJETTI: 103 626
PAIKKAKUNTA: Varkaus
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin saavutettavuus paranee tytöille ja pojille, sekä aktivoida lähi kylien ja kuntien lapsia ja nuoria liikkumaan ja aktivoitumaan nykyistä paljon paremmin. Varkaudessa on ollut
jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen
myös naapurikuntiin ja Varkauden keskustaajama-alueen ulkopuolelle, sekä näin mahdollistaa monipuolinen liikunta myös taajama-alueiden ulkopuolella. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden
kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Varkauden ympäristössä on haasteena löytää ratkaisuja kaikille lapsiperheille saavutettavien liikuntaharrastuksien ja
seuratoiminnan
kehittämiseksi
myös
talvilajien
osalta.
Matalan
kynnyksen
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harrastusmahdollisuuksien ja seuratoiminnan kehittäminen on lapsiperheiden sosioekonomisen
aseman vuoksi erityisen perusteltua Varkauden lähiympäristössä. Jääpallon harrastaminen on kustannuksiltaan moneen muuhun lajiin verrattuna suhteellisen edullista. Kuukausimaksujen suuruus
vaihtelee ikäryhmästä riippuen luistelukoululaisten 20 eurosta vanhempien junioreiden 50 euroon.
Hankkeen kautta pyritään löytämään ratkaisuja ja keinoja jotta harrastamisen kustannukset kestävät kurissa. Hankkeen aikana on tarkoitus viedä lajituntemusta, sekä yleistä liikuntaopastusta ympäristökuntiin kouluttamalla paikallisia lajiaktiiveja vastaamaan lajin toiminnasta paikallisesti, sekä
näin varmistaa että toiminta jatkuu vahvana myös hankekauden päätyttyä. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on myös aktivoida kylätoimikuntia järjestämään liikunta- ja urheilutoimintaa yhdessä
hanketta vetävän seuran kanssa.
Kuntokeskus Timmi Oy:n investointihanke: ryhmäliikuntasalitoiminnan käynnistäminen sekä nykyisen kuntosalin laajennus/Kuntokeskus Timmi Oy
JULKINEN TUKI: 9 170
KOKONAISBUDJETTI: 26 200
PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 4.11.2015–26.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kuntokeskus Timmi Oy hakee investointitukea liiketoiminnan laajentamiseen:
uuden ryhmäliikuntasalitoiminnan käynnistämiseen / remontointiin sekä nykyisen kuntosalin laajennukseen.
Liiku leikkien–yhteisöllisyyttä rakentaen, perinteitä kunnioittaen/Leppävirran Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 39 999,6
KOKONAISBUDJETTI: 44 444
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus saada aikaan terveyttä edistävää matalan kynnyksen
liikuntaa palauttamalla liikunta juurilleen erilaisten perinneleikkien ja jo unohdettujen liikuntamuotojen kautta. Tarkoituksena tavoittaa kadotettu vapaaehtoistyön yhteisöllisyys ja kylien välinen yhteistyö. Saada perheille sosiaaliseen statuksesta riippumatonta kykyä toimia yhdessä ja keskenään.
Saada liikkumattomille ihmiset liikkeelle ja innostumaan liikunnan eri muodoista. Todentaa matalan
kynnyksen liikunnan tuoma terveyttä edistävä vaikutus.
Tmi Turvallinen kaveri/Tmi Turvallinen kaveri
JULKINEN TUKI: 14 471,1
KOKONAISBUDJETTI: 41 346
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 12.1.2017–22.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kyse on -65 vuonna rakennetun navetan saneerauksesta tämän päivän määräysten mukaiseksi hevostalliksi. Samalla navetta kunnostetaan mm. esteettömäksi, turvalliseksi työ
- ja päivätoimintaan soveltuvaksi työ- ja taukotilaksi erityisryhmäläisille; liikuntarajoitteet,
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kehitysvammaisuus, autismi, aistivammaisuus, mielenterveyskuntoutuksen piirissä olevat henkilöt
sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
1.27 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS RAVAKKA RY
Kuntosali esteettömäksi/Kuntostudio Naisvoima
JULKINEN TUKI: 2 480
KOKONAISBUDJETTI: 12 400
PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 26.11.2015–28.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kuntosalia kunnostetaan esteettömäksi. Tavoitteena on asiakasmäärien lisääminen aukioloaikoja pidentämällä. Palveluja lisätään erityisryhmille (esim. liikuntavammaiset, leikkauksesta toipuvat ja kehitysvammaiset). Palveluja myös painonpudotusryhmille ja personal trainer
-asiakkaille.
Siistii yhdistää/Siistii! ry
JULKINEN TUKI: 49 949,6
KOKONAISBUDJETTI: 58 687
PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on eri nuorisojärjestöjen laajempi yhteistyö Vakka-Suomessa sekä
lasten ja nuorten harrastustoimintojen piirissä olevien nuorten määrään lisääminen. Hankkeen tavoitteena on saada erityisesti syrjäytymisuhan alla olevia uusia nuoria mukaan harrastustoimintojen
piiriin. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia kuten yhteisharjoituksia, leirejä ja muita hankkeen tavoitteita tukevia tapahtumia.
Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle/Mynämäen Asemanseudun Kylät ry
JULKINEN TUKI: 17 758
KOKONAISBUDJETTI: 35 516
PAIKKAKUNTA: Mynämäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Mynämäen Asemanseudun Kylät ry rakentaa Mynämäen Asemanseudulle alueen asukkaita monipuolisesti palvelevan liikunta- ja virkistysalueen. Hankesuunnitelma pohjautuu
kyläkyselyssä vuonna 2012-13 esiin tulleisiin toiveisiin liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittämiseksi
alueella. Kehittämistoimenpiteiden kohteena ovat Aseman kenttä ja siihen yhteydessä oleva, Asmandiaksi nimetty alue, jossa sijaitsee tällä hetkellä yhdistyksen rakentama laavu ja laituri sekä Ajan
kiertokampi -niminen veistos. Tässä kylän yhteisessä "olohuoneessa" järjestetään vuosittain useita
tapahtumia. Laavulta voi lainata kyläyhdistyksen kanootteja käyttöönsä ja se toimii myös laajan
luontoreittiverkoston lähtöpisteenä. Hankkeessa alueelle rakennetaan ympärivuotinen kiinteillä
reunoilla ja valaistuksella varustettu monitoimikenttä, joka toimii kesäisin mm. salibandy- ja koripallokenttänä ja muuna palloilukenttänä ja talvisin jääkiekkokaukalona. Asmandian ranta-alueelle
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rakennetaan rantalentopallokenttä ja petanque-/mölkkykenttä. Tämän lisäksi rakennetaan frisbeegolf-rata, joka ulottuu rannasta metsikön kautta monitoimikentälle ja yhdistää nämä alueet toisiinsa. Hanke on jatkoa alueella jo aikaisemmin toteutetuille toimenpiteille, joiden avulla aluetta on
systemaattisesti kehitetty koko kylän asukkaiden yhteiseksi kokoontumis- ja harrastustilaksi. Tavoitteena on kaikenikäisten kyläläisten aktivointi ympärivuotiseen liikkumiseen ja virkistymiseen lähialueen palveluja hyväksikäyttäen. Monitoimikentän toivotaan lisäävän erityisesti nuorten kiinnostusta jääkiekon ja muiden joukkuepelien harrastamiseen ja sitä kautta aktiivisen elämäntavan omaksumiseen. Monipuolisten palveluiden toivotaan myös houkuttelevan asukkaita alueelle kaavoitetuille asuntoalueille.
Lasten leikkikenttä/Lapin Ylisenpään Kylärinki ry
JULKINEN TUKI: 10 801,26
KOKONAISBUDJETTI: 21 603
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–31.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Lapin Ylisenpään Kylärinki ry perustettiin 1997 ja siihen kuuluu Kodiksamin,
Mäentaan, Kuolimaan ja Sukkalan kylät. Kyläringin tarkoituksena on huolehtia kylien asukkaiden
viihtymisestä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Tarkoituksena on uudistaa Kodiksamin entisen koulun alueelle leikkikenttä tukemaan alueen monimuotoista käyttöä eri ikäryhmille. Uusitaan leikkivälineitä EU-direktiivien mukaiseksi, aikuisille leukapuomi ja vatsapenkki sekä korjataan olemassa olevat jalkapallomaalit ja uusitaan lentopallotelineen
verkko. Alueen uudistaminen parantaa lasten ja nuorten toimintaa sekä kohentaa koulualueen ilmettä.
Veikkojen majan uudistus/Eurajoen Veikot ry
JULKINEN TUKI: 48 750
KOKONAISBUDJETTI: 97 500
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Rauman kaupunki myi Kullanperän koulun yksityiselle. Mukana kaupassa meni
myös koulun kenttä jota kyläläiset ovat käyttäneet niin jalkapallokenttänä kuin myöskin jääkiekkokaukalon pohjana. Nyt meillä kyläläisillä on vielä kaukalo mutta ei paikkaa johon sen voi pystyttää.
Hankkeessa rakennetaan vuokratulle maalle kaukalo ja liikuntapaikka kyläläisille ja muillekin alueen
asukkaille.
Hyvinvointia Ylisenpäähän/Lapin Ylisenpään Kylärinki ry
JULKINEN TUKI: 36 217,36
KOKONAISBUDJETTI: 72 435
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 17.4.2017–30.6.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on edistää Lapin ylisenpään kylien asukasviihtyvyyttä,
elinvoimaisuutta, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Monipuolistetaan kylätalon ja sen ympäristön käyttömahdollisuuksia.
Työviksen tilasetti/Lapin Työväenyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 46 222
KOKONAISBUDJETTI: 115 555
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Lapin Työväentalon remontti / korjaus sisääntulon, aulan, sosiaalitilojen, narikan, kokoushuoneen, salin ja keittiön osalta. Remontin myötä saadaan talon kunto päivitettyä ja eri
käyttäjäryhmille sopivat tilat erilaisten kokous-, kulttuuri-, liikunta- ja juhlatilaisuuksien järjestämistä varten. Myös talon energiankulutuksen tehokkuus saadaan paremmaksi.
Kaukalohanke/Kullanperän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13 700
KOKONAISBUDJETTI: 27 400
PAIKKAKUNTA:
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.16.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Rauman kaupunki myi Kullanperän koulun yksityiselle. Mukana kaupassa meni
myös koulun kenttä jota kyläläiset ovat käyttäneet niin jalkapallokenttänä kuin myöskin jääkiekkokaukalon pohjana. Nyt meillä kyläläisillä on vielä kaukalo mutta ei paikkaa johon sen voi pystyttää.
Hankkeessa rakennetaan vuokratulle maalle kaukalo ja liikuntapaikka kyläläisille ja muillekin alueen
asukkaille.
1.28 MAASEUTUKEHITYS RY
Häähninmäki-hanke; Häähninmäen alueen saavutettavuuden parantaminen ja polkuverkoston
kehittäminen, alueen menneisyys nykyisyyteen/Sirkkamäen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20 730,5
KOKONAISBUDJETTI: 29 615
PAIKKAKUNTA: Konnevesi ja Hankasalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Sirkkamäen kyläyhdistys parantaa Häähninmäen alueen retkeilymahdollisuuksia ja Häähnintuvan saavutettavuutta yhteistyössä Hankasalmen Kameraseuran kanssa. Häähninmäelle vuonna 2012 rakennettu autiotupatyyppinen retkeilytupa on otettu hyvin vastaan, ja se
on huomioitu myös valtakunnallisesti. Jotta alueella lisääntyvää retkeilyä voidaan palvella, aiotaan
alueen polkuverkostoa ja jo olemassa olevia rakenteita korjata. Hankkeessa parannetaan Konnevedeltä päin mäelle johtavaa polkua, joka on osa alueelle 2000-alussa tehtyä luontopolkua. Koko tämä
polku korjataan hankkeen aikana, ja sen varrella olevan Paskolammin rantaan tehdään laituri. Hankasalmen puoleisella alueella olevaa polkua (Kattilapolku) kehitetään luontopolkuna, ja sinne
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laaditaan tietotauluja. Molempien polkujen varsille tulee penkkejä levähdystä varten. Alueen saavutettavuuden parantamiseksi lisätään opasteita alueelle johtaville teille, ja Hankasalmen puolelta
tulevan tien parkkipaikka kunnostetaan. Häähninmäen rajapyykin nuotiopaikka korjataan, ja rajapyykin läheisyydessä oleva pieni Peikkola-maja ennallistetaan. Häähninmäelle johtavan Läheahontien historiaa tuodaan esille osana paikallista asutushistoriaa.
Kansainvälistyvä Konnevesi –yritysryhmä/Ääneseudun Kehitys ry
JULKINEN TUKI: 80 325
KOKONAISBUDJETTI: 107 100
PAIKKAKUNTA: Konnevesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 15.3.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kansainvälistyvä Konnevesi -hankkeen tavoitteena on incoming-matkailutoiminnan käynnistäminen Konnevedellä ja Etelä-Konneveden kansallispuistossa alueen ensimmäisenä toimijana. Hankkeessa käynnistään yhteistyö kolmen Konnevedellä toimivan mikroyrityksen
kesken. Vetikko Travel on urheilumatkoihin erikoistunut menestyvä matkanjärjestäjä. Yritys sijaitsee Konnevedellä. Erä's Pete on hankasalmelainen kokenut yritys, joka järjestää Konnevedellä ja
lähiseudulla ohjelmapalveluita kalastus- ja erämatkailuasiakkaille. Konneveden kalalla on aputoiminimi Ilonen Hauki, joka järjestää tasokkaita eräruokailuja ja tilausruokailuja ryhmille. Yritykset kehittävät ja testaavat yhteisiä matkailupaketteja erityisesti Aasiaan sekä etsivät sopivia kohderyhmiä
Kiinasta ja muilta markkinoilta. Hankkeessa kuvataan myös markkinointimateriaalia erityisesti Aasian markkinoita varten. Yhteisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi jokainen yritys kehittää omaa
yritystoimintaansa matkailun vientitoiminnassa yrityskohtaisilla toimenpiteillä liittyen tuotteistamiseen, kansainvälistymiseen ja markkinointiin. Hanke on Ääneseudun Kehitys Oy:n yritysryhmähanke. Hankkeen toteutusaika on 15.3.2016 - 30.9.2018 ja budjetti 107 100 euroa.
Lämpötalouden ja ulkoasun korjaus/Joutsan Työväenyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 70 857,92
KOKONAISBUDJETTI: 101 226
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Työväentalon ulkovuoraus on siinä määrin heikkokuntoinen, ettei sen pelkkä
uusintamaalaus ole kokonaistaloudellisesti järkevää. Samoin tilojen sähkölämmittimien ja niiden
ohjauksen ikä ja kunto ovat perusteellisen korjauksen tarpeessa. Lisäksi talon esteettömyyttä on
vielä parannettava. Hankkeessa puretaan Työväentalon vanha ulkoseinän laudoitus, koolataan hirsiseinä ja lisätään puukuitueriste, asennetaan tuulensuojalevytys, rimoitus, panelointi ja lopuksi ikkunavuorilaudat sekä suoritetaan maalaus. Lisäksi sähkölämmityksen korjauksen yhteydessä puretaan vanhat osin epäkuntoiset patterit ja niiden epäkäytännöllinen ohjaus. Asennetaan uudet lämpöpatterit ja niille helppokäyttöinen ohjausautomatiikka. Talosta puuttuva inva - wc rakennetaan
eteistilaa jakamalla ja tekemällä tarvittavat lisäykset sähkö- ja lvi-järjestelmiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Joutsan kunta ja kunnan asukkaat, järjestöt, yhteisöt ja yksityiset. Hankkeesta hyötyvät
edellä mainitut tahot Työväentalon tilojen paremman käytettävyyden ja laajempien käyttömahdollisuuksien avulla. Palvelukyky järjestöjen, yhteisöjen ja yksityisten käyttäjien suuntaan paranee
koska Työväentalon kunto säilyy tasokkaana. Kiinteistön tilojen käyttö tulevaisuudessa on turvattu
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uudistuksella. Vastaavista yhteisöjen ja järjestöjen kokoontumis- ja harrastetiloista on Joutsassa
puutetta.
Tekonurmen katsomo ja frisbeegolf-radan laajennus/Joutsan Seudun Pallo ry
JULKINEN TUKI: 48 300
KOKONAISBUDJETTI: 69 000
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Joutsan tekonurmikentän viereen katsomo ja kioskirakennus sekä laajentaa pururadan maastossa olevaa frisbeegolf-rataa. Niin katsomo
kuin frisbeegolf-rata on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Katsomon rakentaminen mahdollistaa sen, että tekonurmella järjestettäviä tapahtumia pystyy seuraamaan isokin ihmisjoukko. Kioskirakennus puolestaan helpottaa tapahtumajärjestäjien toimintaa ja
laajentaa tapahtumien palvelu- ja käyttömahdollisuuksia. Frisbeegolf-radan laajennus edistää
omalta osaltaan lajin paikallisia harrastusmahdollisuuksia ja houkuttelee lajin pariin uusia ja vanhoja
harrastajia niin paikkakunnalta kuin kunnan rajojen ulkopuolelta. Radan laajennuksen myötä myös
olemassa olevasta radasta tehdään turvallisempi ja helppokäyttöisempi.
Ulkomonitoimikentän rakentaminen/Urheiluseura Toivakan Rivakka ry
JULKINEN TUKI: 29 855
KOKONAISBUDJETTI: 42 650
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus rakentaa ulkomonitoimikenttä, jonka kaltaista ei ole
Toivakassa. Kentällä on mahdollista harrastaa salibandya, jalkapalloa, tennistä, sulkapalloa, lentopalloa ja koripalloa. Monitoimikenttä muuntuu helposti eri lajien harrastamiseen ja kenttä toimii
sekä lasten että aikuisten harrastamisessa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa mielekäs, laadukas ja turvallinen harrastustoiminta sekä pystyä tarjoamaan toivakkalaisille monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia monitoimikentän myötä. Hyvät puitteet ruokkivat liikuntaharrastuksia kaiken
ikäisten keskuudessa ja liikuntaharrastukset vaikuttavat hyvinvointiin, viihtymiseen ja yhteisöllisyyteen. Näemmekin kentän koko Toivakan ulko-olohuoneena.
Tammijärven Tammi ry – historiasta tulevaisuuteen/Tammijärven Tammi ry
JULKINEN TUKI: 13 500
KOKONAISBUDJETTI: 15 882
PAIKKAKUNTA: Luhanka
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kerätä historiatietoa Urheiluseura Tammijärven
Tammi ry:n toiminnasta. Tietoa kerätään haastatteluilla, tutkimalla vanhoja asiakirjoja, valokuvia ja
tilastoja sekä kartoittamalla seurassa käytettyjä urheiluvälineitä ja edustusasuja. Tavoitteena on julkaista Tammijärven Tammi ry:n historiikki. Urheiluseura Tammijärven Tammi ry:n perustamisesta
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tulee vuonna 2016 kuluneeksi 70 vuotta ja juhlistaakseen tätä seura haluaa julkaista historiikin toiminnastaan näiden 70 vuoden aikana. Tavoittaakseen mahdollisimman monta entistä, nykyistä ja
tulevaa seura-aktiivia historiikki julkaistaan sähköisenä ja painettuna versiona. Lisäksi tehdään opintomatka hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja seuran toimintojen kehittämiseksi.
Leivonmäen perhepuiston laajennus/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leivonmäen yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 10 956,58
KOKONAISBUDJETTI: 15 652
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Laajennetaan Leivonmäen perhepuistoa hankkimalla uusia liikunta- ja harrastevälineitä eri ikäisten käyttöön. Hankkeen tavoitteena on lisätä puiston käyttöä ja laajentaa käyttäjäkuntaa. Lisäksi halutaan lisätä harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä eri ikäryhmien välillä.
1.29 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY
Lupa loistaa!/Limingan Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 32 865
KOKONAISBUDJETTI: 43 820
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 4.1.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus kehittää Limingan kunnan alueella tarjottavia henkilökohtaisia hyvinvointipalveluita (kauneudenhoito, kampaamo, hieronta, valokuvaus, toimintaterapia, kuntosali ja valmennuspalvelut, henkinen hyvinvointi). Tarkoitus on luoda uudenlainen palvelualusta ja yhteispalveluita sekä uusia tuotteita, joiden taustalla on useampi yritys. Tavoitteena on
luoda täysin uudentyyppisiä palvelukokonaisuuksia, jotka näkyvät asiakkaille ns. yhden luukun periaatteella. Kohderyhmänä on kuluttajat Oulun seutukunnassa ja sen ympärillä sekä yritysasiakkaat
jopa ympäri Suomen.
Investointituki/Pikkulahden Palvelut Oy
JULKINEN TUKI: 3 500
KOKONAISBUDJETTI: 10 000
PAIKKAKUNTA: Raahe
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 11.12.2015–28.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Haemme tukea uusien investointien osalle. Syy miksi haemme tukea, on se
että voimme kehittää yrityksen toimintaa myös talvelle sekä kesän osalta liikuntarajoitteisten sekä
lasten ja nuorten osalle. Yrityksemme arvo maailmaan liittyy voimakkaasti ympäristö, luonto, kestäväkehitys, liikunta, lapset ja nuoret. Tarkoitus hankkeella on hankkia uusia talvi-ajan välineitä
esim. liuku lumikenkiä, retki luistimia sekä fatbike. Näillä ei moottoriin perustuviin välineillä,
voimme tuoda seudulle aivan uuden näkökulman luonto liikuntaan, sammalla yritämme selättää
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nykyiset haastavat ei niin lumiset talvet. Lisäksi haemme tukea lasten, nuorten ja kehitysvammaisten vesi osalta kesälle, uusien välineitten osalle. Hankkeella olisi tarkoitus hankia, 2-4 kanoottia ja
kajakkia sekä niitten erikoisvälineet erikoisryhmille. Näitten kaikkien osalta tarvitsemme apua, että
saisimme ne toteutettua. Nämä kaikki mahdollistavat uudet lajit ja ryhmät pääsyn nauttimaan luonnosta, liikunnasta sekä seutukunnan mahdollisuuksista. Lisäksi haemme 1-2 ns. action kameran
osalta tukea, että voimme kuvata näitä retkiä eri ryhmille. Hankkeen max euro määrä olisi 10000,€ alv 0 % ja aika 2 vuotta.
Alive-kuntokeskus/ALIVE Training & Therapy Oy
JULKINEN TUKI: 34 717,48
KOKONAISBUDJETTI: 173 587
PAIKKAKUNTA: Muurame
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on perustaa monipuolinen kuntokeskus Muurameen, joka sisältää
mm. kuntosali-, ryhmäliikunta-, personal trainer-, hieronta- ja fysioterapiapalvelut. Kohderyhmänä
on ennen kaikkea työssäkäyvät, muuramelaiset 20-50-vuotiaat, ja palveluita tarjotaan myös senioreille sekä yrityksille ja yhteisöille. Päätavoitteena on aktivoida ihmiset liikkumaan enemmän ja
pitämään huolta hyvinvoinnistaan.
Mahdollisuuksien Markkuu/Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 38 997,7
KOKONAISBUDJETTI: 65 007
PAIKKAKUNTA: Tyrnävä
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoite on luoda uusia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kylämme lapsille ja nuorille sekä kaikille kyläläisille kehittämällä Markkuun luontopolkua, toteuttamalla uusia hiihtolatureittejä ja 9 väyläinen frisbeegolfrata sekä kunnostamalla kylämme uimapaikkaa. Toimenpiteillä lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisäämme kylän elinvoimaa ja profiloidumme virkeäksi, toimivaksi kyläyhteisöksi, joka houkuttelee uusia asukkaita myös tulevaisuudessa. Lisäksi luomme hankkeella, erityisesti Markkuun luontopolun kunnostuksella ja kehittämisellä, toimintamahdollisuuksia palveluyritystoiminnalle sekä omalla kylällä että laajemmin Tyrnävällä.
Kyläseikkailua kinttupoluilla/Alpuan Kylätoimintayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 20 000
PAIKKAKUNTA: Raahe
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 27.5.2016–1.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on lisätä Raahen alueella paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi kehitetään ulkoilutapahtuma,
jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien
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kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla
esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polut tarvitsevat kuitenkin kunnostamista sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita. Tässä hankkeessa aktivoidaan kylien asukkaita kehitystyöhön sekä
vahvistetaan yhteistyötä eri kylätoimijoiden välillä. Lisäksi vahvistetaan maaseutukulttuuria ja kaupunkilaisten sekä kyläläisten kohtaamisia ja kehitetään luonto- sekä kulttuurimatkailua.
Monitoimihallin 2. vaihe/Hirvasniemen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 35 400
KOKONAISBUDJETTI: 59 000
PAIKKAKUNTA: Lumijoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Monitoimihallin eli Hirvasniemen kyläyhdistyksen kylätalon HirvasAreenan
keittiö-, takka-, ja kokoustilan laajennus. Kohderyhmänä mm. yksityishenkilöt, yhdistykset, työporukat, erilaiset juhtatilaisuudet (esim. perhejuhlat), kurssit, kokoukset ja nuorten vapaa-ajan harrastustoiminta. Investoinnin toteutus parantaa ratkaisevasti keittiötilojen käyttämistä mm. kokousten
ja juhlatilaisuuksien yhteydessä. Investointi mahdollistaa lisäksi paremmin esim. pitopalveluyrittäjien toimimisen tiloissa.
Kuntosalin laajennus 2 vaihe/J Sipola Ky
JULKINEN TUKI: 30 257,28
KOKONAISBUDJETTI: 151 286
PAIKKAKUNTA: Raahe
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 1.6.2015–10.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Raahen Kuntoklubin tilojen laajennus ja ilmastoinnin sekä lämmityksen ajanmukaiseksi saattaminen. Tarkoituksena on saada myös lisää tilaa joka mahdollistaa jumppa valikoiman lisäämisen ja isomman määrän kuntosali asiakkaita jolloin liikevaihtoa saadaan lisää ja silloin
on mahdollista palkata lisää väkeä. Lämmitysmuodon muuttaminen sähköstä kaukolämpöön on
myös tässä yhteydessä järkevää sekä ilmastoinnin parantaminen että mm astmaatikot pystyvät vielä
paremmin käymään treenaamassa.
Temmeksen vanhan urheilukentän kunnostus/Temmeksen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11 738,88
KOKONAISBUDJETTI: 19 565
PAIKKAKUNTA: Temmes
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Temmeksen vanha urheilukenttä kunnostetaan kyläläisten vapaa-ajan viettoon ja urheilutoimintaan.
Vehkamaan Moottoriurheilukeskuksen jokamiesluokan radan jatkaminen/Lakeuden Urheiluautoilijat ry
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JULKINEN TUKI: 24 876
KOKONAISBUDJETTI: 41 460
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vehkamaan Moottoriurheilukeskuksen Jokamiesluokan radan jatkaminen SMtason kilpailuradaksi. Tavoitteena on saada JM-luokan talvimestaruuskilpailu vuodelle 2017 ja Naisten ja Nuorten JM-luokan SM-kilpailu v. 2020.
Padel pohjoiseen/Lumijokiset liikkumaan ry
JULKINEN TUKI: 39 688,55
KOKONAISBUDJETTI: 66 148
PAIKKAKUNTA: Lumijoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.6.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Padel pohjoiseen, padel kenttä Lumijoelle. Padel yhdistää kuntoilun, mielenkiintoisen pelin ja sosiaalisuuden tavalla, jota nyt tarvitaan. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yleishyödyllisen yhdistyksen toteuttamana padel kenttä on kaikkien
käytettävissä varsin maltillisilla käyttökorvauksilla. Padelia pidetään yhtenä maailman nopeimmin
kasvavista urheilulajeista ja laji tempaakin mukaansa niin nuoret kuin vanhemmatkin harrastajat.
1.30 OULUJÄRVI LEADER RY
Golfsimulaattori Paltamoon/Paltamon Golf ry
JULKINEN TUKI: 44 734,77
KOKONAISBUDJETTI: 62 470
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–1.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Ympärivuotisen ja lajinomaisten harjoittelu olosuhteiden luomiseksi Paltamon
Golf Ry hankkii golfsimulaattorin ja kunnostaa käytöstä poistetun koululuokan simulaattoritilaksi.
Simulaattori mahdollistaa lisälajin koulujen liikunnan opetukseen ja mahdollistaa golfin harrastamisen myös talviaikana.
DigiNakertaja/Nakertaja-Hetteenmäen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 21 348
KOKONAISBUDJETTI: 23 720
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Digitaalinen viestintä on nykyajan arkipäivää. Kyläyhdistys haluaa olla osa digimaailmaa. DigiNakertaja -hankkeessa menneisyys, tämä päivä ja tulevaisuus nivotaan yhteen ja
tuodaan aktiivisesti esille rakentamalla digitaalinen toimintaympäristö, joka on helposti ja nopeasti
jokaisen halukkaan saavutettavissa. Alueelle tarvitaan sähköisessä muodossa olevat kartat ja
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opasteet, jotka tukevat nykyaikaista digitaalista toimintaympäristöä ja innostavat kyläläiset osallistumaan internetin kautta tuottamaan uutta sisältöä kaikkien saavutettavaksi. Näin kyläläiset saadaan innostumaan yhteisistä asioista ja alueen kulttuurihistoriallisesti perinnöstä. Samalla nämä toiminnat liittyvät matkailun tuotteistamisyhteistyöhön ja palvelujen markkinointiin. Laajemmin halutaan edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kiinnittämällä huomiota ympäristöön ja sen
merkitykseen hyvinvoinnin ja terveyden osana. Tavoitteena on luoda verkkopohjainen tieto- ja tarina-aineisto, johon alueen asukkaat, vierailijat ja matkailijat pääsevät nettiyhteyden kautta älypuhelimelle, tabletilla tai muulla tietoteknisellä laitteella joko maastossa tai missä tahansa nettiyhteyden päässä. Aineisto käsittää digitaaliseen muotoon koostettua tietoa Nakertajan ja sen lähialueiden kulttuuriperinnöstä ja paikallishistoriasta kohteineen ja tarinoineen Mukaan liitetään myös aineistoa kylän nykypäivän elämästä ja luontoaiheista. Hankkeen tuloksena Nakertajassa on käytössä
tehokas ja helppokäyttöinen eopas, DigiNakertaja, jonka kansalaiset löytävät lähes kaikista käytössä
olevista sähköistä viestimistä. DigiNakertaja parantaa mahdollisuuksia toteuttaa alueella vireää ja
monipuolista asukas- ja harrastustoiminta. DigiNakertajasta löytyvät selkeältä karttapohjalta kaikki
alueen palvelut joustavasti ja tehokkaasti. Hankekokonaisuus on eriytetty kehittämis- ja investointihankkeiksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen
haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
DigiNakertaja/Nakertaja-Hetteenmäen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14 000
KOKONAISBUDJETTI: 10 500
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Digitaalinen viestintä on nykyajan arkipäivää. Kyläyhdistys haluaa olla osa digimaailmaa. DigiNakertaja -hankkeessa menneisyys, tämä päivä ja tulevaisuus nivotaan yhteen ja
tuodaan aktiivisesti esille rakentamalla digitaalinen toimintaympäristö, joka on helposti ja nopeasti
jokaisen halukkaan saavutettavissa. Alueelle tarvitaan sähköisessä muodossa olevat kartat ja opasteet, jotka tukevat nykyaikaista digitaalista toimintaympäristöä ja innostavat kyläläiset osallistumaan internetin kautta tuottamaan uutta sisältöä kaikkien saavutettavaksi. Näin kyläläiset saadaan
innostumaan yhteisistä asioista ja alueen kulttuurihistoriallisesti perinnöstä. Samalla nämä toiminnat liittyvät matkailun tuotteistamisyhteistyöhön ja palvelujen markkinointiin. Laajemmin halutaan
edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kiinnittämällä huomiota ympäristöön ja sen merkitykseen hyvinvoinnin ja terveyden osana. Tavoitteena on luoda verkkopohjainen tieto- ja tarinaaineisto, johon alueen asukkaat, vierailijat ja matkailijat pääsevät nettiyhteyden kautta älypuhelimelle, tabletilla tai muulla tietoteknisellä laitteella joko maastossa tai missä tahansa nettiyhteyden
päässä. Aineisto käsittää digitaaliseen muotoon koostettua tietoa Nakertajan ja sen lähialueiden
kulttuuriperinnöstä ja paikallishistoriasta kohteineen ja tarinoineen Mukaan liitetään myös aineistoa kylän nykypäivän elämästä ja luontoaiheista. Hankkeen tuloksena Nakertajassa on käytössä tehokas ja helppokäyttöinen eopas, DigiNakertaja, jonka kansalaiset löytävät lähes kaikista käytössä
olevista sähköistä viestimistä. DigiNakertaja parantaa mahdollisuuksia toteuttaa alueella vireää ja
monipuolista asukas- ja harrastustoiminta. DigiNakertajasta löytyvät selkeältä karttapohjalta kaikki
alueen palvelut joustavasti ja tehokkaasti. Hankekokonaisuus on eriytetty kehittämis- ja investointihankkeiksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen
haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
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Ratsastuskenttä Melalahteen/Paltamon Hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 8 445,96
KOKONAISBUDJETTI: 14 077
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Lakkautetun kyläkoulun entisestä urheilukentästä kunnostetaan ratsastuskenttä. Paltamossa on ainakin 150 hevosta. Raviharrastajille on harjoitusravirata, mutta ratsastuslajien harrastajilta on puuttunut yleisessä käytössä oleva kenttä. Hankkeen tuloksena kuntaan saadaan uusi harrastuspaikka, joka mahdollistaa myös hevosalan valmennusten ja koulutustapahtumien sekä erilaisten kilpailujen, näyttelyjen ym. yleisötapahtumien järjestämisen.
Paljakkakeskuksen yleinen kehittämishanke/Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
JULKINEN TUKI: 101 850,99
KOKONAISBUDJETTI: 113 168
PAIKKAKUNTA: Puolanka
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 2.1.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Paljakkakeskuksen yleinen kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on Paljakan
alueen aktiviteettien, reitistöjen ja tapahtumien suunnittelu, kehittäminen ja parantaminen. Hanke
luo myös edellytyksiä alueen yritystoiminnan kasvattamiselle sekä uusien yritysten syntymiselle tai
sijoittumiselle alueelle. Tavoitteena on viisi yleissuunnitelmaa ja alustava kustannusarvio kehittämishanketta tukevan investointihankkeen pohjaksi. Lisäksi tavoitteena on löytää mahdollisuudet toteuttaa uusia erä-, luonto- ja lapsille suunnattuja aktiviteetteja, teemapuistoja sekä suunnitella ja
toteuttaa kaksi uutta tapahtumaa. Hankkeessa myös kehitetään sähköisiä palveluja ja parannetaan
alueen saavutettavuutta.
Luovuus liikkeeksi –tuumasta toimeksi/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 59 863
KOKONAISBUDJETTI: 66 515
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on aktivoida Oulujärvi Leaderin alueella yhdistyksiä ja
muita tahoja järjestämään vuoden aikana innovatiivisia liikuntakokeiluja, -tapahtumia ja tempauksia sekä tuottaa tapahtumia alueen hienoja luontoympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on saada
mukaan tapahtumien ja tempausten ideointiin sekä toteutukseen laajasti etenkin järjestöjä ja toimijoita, jotka eivät ole perinteisesti olleet mukana liikuntaa edistävässä toiminnassa. Tavoitteena
on synnyttää myös uutta yhteistyötä perinteisten liikuntatoimijoiden sekä muiden toimijoiden
(esim. kulttuuritoimijat ja yritykset) kesken. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Oulujärvi Leaderin alueen hienojen luontokohteiden ja luontoympäristöjen hyödyntäminen liikunnan edistämisessä
sekä luontoympäristöjen tutuksi tuominen erityisesti Suomen luonnonpäivien yhteydessä järjestettävien tapahtumien kautta (luonnonpäivät: 20.5., 17.6. ja 26.8.) 2. Suomi 100 ¿teeman esille tuominen liikunnan kautta 3. Innovatiivisten liikuntakokeilujen, -tapahtumien ja -tempausten
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synnyttäminen 4. Uusien yhdistysten aktivointi liikuntatempausten järjestämiseen sekä yhdistysten
ja muiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen (ideointi-illat ja työpajat) 5. Pysyvien vuosittain toistuvien tapahtumien ja liikuntatempausten luominen hankekokeilujen pohjalta Hankkeen
kohderyhmä on hyvin laaja. Tapahtumia, tempauksia ja toimintoja voidaan tehdä leikki-ikäisille,
nuorille, työikäisille ja eläkeläisille. Upeinta olisi, jos suurimmissa tapahtumissa olisi tekemistä kaiken ikäisille. Hankkeen toimintoihin osallistuvat tulevat pääasiassa Oulujärvi Leaderin alueelta.
Eteenpäin/Vaarankylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9 339,9
KOKONAISBUDJETTI: 15 567
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.3.2017–15.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kylätalon vesikaton ja ulkolaudoituksen maalaus. Lentopallokentän kunnostus
pelikuntoon. Hyvinvointipolulle opastaulut ja viitoitus.
Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta lapsille ja nuorille/Papas ry
JULKINEN TUKI: 21 672,9
KOKONAISBUDJETTI: 24 081
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.5.2017–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten liikkumattomuuden ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen uuden liikuntakerhotoiminnan myötä. Lisäksi hanke vastaa tarpeeseen kehittää syrjäseutujen harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on perustaa matalan osallistumiskynnyksen salibandykerhotoimintaa Oulujärvileader-hankealueella sijaitseville
kouluille: Kajaanissa Soidinsuon, Kätönlahden, Lohtajan, Nakertajan, Kuluntalahden ja Vuolijoen alakoulut, Otanmäessä ala- ja yläkoulu sekä Paltamossa Korpitienkoulu (ala- ja yläkoulu). Toiminta on
suunniteltu iltapäiväpainotteiseksi. Salibandy on matalan kynnyksen laji, jota voi harrastaa läpi vuoden eikä kerhotoiminta aseta kovia vaatimuksia olosuhteilta. Toiminnan piirin tavoitellaan vähintään 100:aa tukialueella asuvaa ala- ja yläkouluikäistä lasta tai nuorta, joihin halutaan juurruttaa
liikunnallista elämäntapaa. Hankkeessa keskitytään löytämään aktiivinen toimintaa jatkava taho kullekin koululle, jotta jatko ei vaatisi hankkeen tyyppistä tukea. Hankkeen tuloksena toiminnasta on
rakennettu alueellisesti pysyvä osa lasten ja nuorten liikuntatarjontaa, jossa on mukana myös paikallisia aikuisia. Hankkeen kesto on 13 kuukautta. Hanke on suunniteltu käynnistymään toukokuussa
2017. Hankkeen kustannukset ovat 24081 €, tuki 90 %. Hakijana on salibandyseura Papas ry Kajaanista.
Sukupolvenvaihdos – Nuoria aikuisia johtajiksi seuroihin –hanke/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 92 158,49
KOKONAISBUDJETTI: 102 398
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–30.6.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Sukupolvenvaihdos seuroihin - Nuoria aikuisia johtajiksi - hankkeen tavoitteena on tehdä kainuulaisiin seuroihin sukupolvenvaihdos ja saada seuratoimintaan lisää osaavia
nuoria aikuisia (18-39v). Hankkeen osallistuu 30 seuraa ja 30 nuorta aikuista. Hankkeen kesto 18
kuukautta 1.1.2016-30.6.2017. Hanke keskittyy paikallisen seuratoiminnan kehittämisen lisäksi vahvasti kansainväliseen toimintaan. Hankkeen toimenpiteitä ovat ideapäivät nuorille aikuisille, kehittämistehtävät seuroissa ja opintomatka. Kaikki toimenpiteet edesauttavat seurojen sukupolvenvaihdosta ja liikuntapalveluiden monipuolistamista. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
Ihan pihalla 3/Koutaniemi-Vuoreslahti Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9 649,65
KOKONAISBUDJETTI: 24 730
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.5.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan viimeisteleviä toimenpiteitä, joiden turvin viihtyisäksi
ja houkuttelevaksi kunnostettu kylätalo ja erityisesti sen pihapiiri houkuttelevat yhä enemmän käyttäjiä, mukaan lukien maksavia vuokraajia, ja parantavat kyläläisten harraste- ja kokoontumismahdollisuuksia. Eri kohderyhmät huomioiden mukaan lukien piha-alueen harraste-mahdollisuuksien
monipuolisuus ja käytettävyys lisäävät eri-ikäisten käyttäjien määrää entisestään. Tätä kokonaisuutta tukee myös viimeistelty, monipuolinen ja lähellä kaupunkia sijaitseva retkeilyreitti, joka lisää
kyläläisten ja kaupunkitaajaman eri-ikäisten luontoon liittyviä virkistäytymismahdollisuuksia kesäisin. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan
EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
1.31 OULUN SEUDUN LEADER RY
Iin tapahtumien ääni- ja valolaitteiden yhteisöllinen investointihanke/Iin kunta
JULKINEN TUKI: 19 875,45
KOKONAISBUDJETTI: 19 875
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Iin kunnan alueella järjestetään yleisötapahtumia ympärivuoden erilaisia koko
perheen tapahtumia; kyläjuhlia, pilkkikilpailuita, iltamia, tanssiaisia, hiihto-, juoksu-, hölkkä-, pyöräily, urheilutapahtumia, markkinoita, myyjäisiä, raveja. Musiikkia esitetään tapahtumissa; lastenmusiikkia, yksinlaulua, kuorolaulua, rockia, jazzia, humppaa, rapia, poppia, pelimannimusiikkia ja
tapahtumissa on puheita, lausuntaa, taikuriesityksiä, pelle-esityksiä ym. Iissä on vireää näytelmätoimintaa, joissa on mukana sekä musiikkia, että puhetta. Tapahtumia järjestetään myös erikoisissa
pelto/jää olosuhteissa esim. erilaiset suunnistuskisat, tukkilaiskisat, Iin Lumivalakiat talvitapahtuma,
jääravit ym. erikoistapahtumat. Iin kunnan kylät, joissa tapahtumia järjestetään: Iin Hamina, Alaranta, Iin Asema, Yliranta, Kuivaniemen Asemakylä, Jokikylä, Kuivaniemen Kirkonkylä, Luola-aapa,
Myllykangas, Ojakylä, Olhava, Yli-Olhava, Maunula, Oijärvi, Pohjois-Ii, Yli-Olhava ja Vatunki. Lisäksi
Jakkukylä 1.1.2018 alkaen. Iin tapahtumien ääni- ja valolaitteiden yhteisöllinen investointihanke on
yleishyödyllinen investointihanke, jossa hankitaan yleishyödyllisten yhdistysten aktiiviseen käyttöön
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digitaaliset äänentoisto- ja valolaitteet ulko- ja sisäkäyttöön. Hankkeella mahdollistetaan Iin kunnan
alueen yhdistysten tapahtumissa ääni- ja valotekniset ratkaisut uusilla digitaalisilla ääni- ja valolaitteilla, hankittavat aggregaatti sekä sähköjohdot ja kaapelit, jotka mahdollistavat tapahtuman järjestämisen ns. pelto- ja rantaolosuhteissa sekä parantavat tapahtumien varautumista sähkökatkosten
varalle. Hankkeen toteuttaa Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos.
Auranmaja kuntoon/Kuivasjärven Aura ry
JULKINEN TUKI: 52 338
KOKONAISBUDJETTI: 87 230
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.6.2015–17.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Seuran hiihtomajan peruskunnostaminen. Seuran jäsenet, kuntoilijat ja majan
vuokraajat voivat siten käyttää parempia ja turvallisempia tiloja. Hankkeen tuen avulla vaihdetaan
öljylämmitys maalämpöön, vaihdetaan peltikatto ja tehdään muitakin energiansäästöä tukevia toimia esim. lisäeristys. Hankkeen avulla saavutetaan energian säästöä ja jatketaan rakennuksen elinkaarta. Estetään siis rakennuksen rapistuminen ja mahdollistetaan jatkossakin taukopaikka hiihtäjille.
Hiastinhaaran luontopolku ja lintutorni/Iin kunta
JULKINEN TUKI: 195 290.8
KOKONAISBUDJETTI: 195 291
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n aloitteesta ja aloittama
Hiastinhaaran arvokas rantamaisema- ja uoma-alue sekä pystytetään uusi lintutorni uudelle paremmalle paikalle. Alue sijaitsee Iin kunnassa. Iijoensuu ja yksi sen suuosalta haaroittunut uoma - Hiastinhaara kuuluvat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän päätöksen mukaisesti 156 valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen joukkoon ns. maankohoamisrannikkoalueen maisemiin. Hiastinlahti kuuluu valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistaman valtakunnallisen lintuvesisuojelu-ohjelman alueeseen Hiastinlahti LVO-110233 sekä EU:n Natura 2000-verkoston samannimiseen kohteeseen (FI
1100600). Hiastinlahti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesikohde, jonka eksoottisimpia ja arvokkaimpia pesiviä lajeja ovat härkälintu, silkkiuikku, uivelo ja Perämerellä harvinaistunut lapinsirri.
Hiastinlahti on hyvä pesimäalue ja tärkeä muutonaikainen levähtämisalue vesilinnuille ja kahlaajille.
Kunnostushankkeen tarkoituksena on parantaa alueen virkistyskäyttöä avaamalla maisemaa, siistimällä lepikkoja, rakentamalla luontopolkuja pitkospuineen sekä laavu- ja nuotiopaikkoja, sekä lisätä
Iijokivarren lintumatkailua purkamalla vanha ränsistynyt lintutorni ja rakentamalla uusi hieman eri
paikkaan, huomioiden alueiden luonnonsuojelulliset näkökohdat. Hankkeella on merkittävä alueen
ihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistava vaikutus.
Urheilukenttä Hetekylään/Hetekylän Nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 9 463,45
KOKONAISBUDJETTI: 15 772
PAIKKAKUNTA: Pudasjärvi

104

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hetekylän Nuorisoseura ry tekee talkoilla kyläläisten kanssa valaistun hiekkakentän Hetekylään. Kentällä voi pelata kesäisin jalkapalloa, lentopalloa ym. ja talvella luistella. Tavoitteenamme on lisätä Hetekylän asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia.
Pyörätuolireitti/Vihiluodon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13 752
KOKONAISBUDJETTI: 22 920
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kyseessä on EU-osarahoitteinen yleishyödyllinen investointihanke, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Oulun Seudun Leaderin paikallista strategiaa 20142020. Hankkeen toteuttaa Vihiluodon kyläyhdistys ry, joka on perustettu 14.2.2007. Hankkeen tavoitteena on luontopolun käyttäjäkunnan laajentaminen liikuntaesteisiin rakentamalla polusta kulkukelpoinen mm. pyörätuolilla ja lastenvaunuilla ja -rattailla kulkijoille. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Kanavien kunnostuksen tavoitteena on poistaa vesikasvillisuus kanavista, jotta veneellä ja kanootilla pääsee kulkemaan merelle. Vesikasvillisuuden poisto kanavista
on tarpeellista niin maisemanhoidollisesti kuin lintujen kannalta. Luontopolku katetaan kivituhkalla
ja tasoitetaan. Silloille tehdään kansirakenteet pyörätuolilla kulkemista varten ja rakennetaan osin
kierrätysmateriaaleista yksi silta yhden kanavan yli. Polun huoltotöitä varten hankitaan mönkijän
peräkärry.
Lemmenpolun kunnostaminen II vaihe/Muhoksen kunta
JULKINEN TUKI: 59 520
KOKONAISBUDJETTI: 59 520
PAIKKAKUNTA: Muhos
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.1.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Muhoksen Lemmenpolku on Montan leirintäalueen ja Pyhäkosken voimalaitoksen välillä kulkeva n. 2 km mittainen luontopolku, jota pitkin kulkee myös Oulujokilaakson Tervareitistö, n. 100 km pitkä hiihto- ja patikkapolku Oulusta Rokualle. Lemmenpolku, ja sille sijoittuva
Muhos-muodostuma, on keskeinen Rokua Geopark -kohde. Hankkeella saatetaan loppuun v. 2013
aloitettu polun kunnostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on mm. esteettömyyden lisääminen.
Kunnostustoimenpiteet: - polun sorastaminen vaikeakulkuisilla ja kapeilla osuuksilla - pitkospuiden
lisääminen kosteilla osuuksilla - kaiteiden lisääminen - portaiden lisääminen - näkymien avaaminen
joelle - opastustaulun lisääminen Montan leirintäalueelle sisääntulossa olevan Tervareitistön infotaulun yhteyteen - kohde-esittelyn laatiminen internetiin - portaiden rakentaminen polulta jokirantaan vanhan uittorännin ja uuden kalastuslaiturin kohdalla - kävelytasanteen ja siihen kytkeytyvän
ponttoonilaiturin rakentaminen Montasta Konglomeraatille vievälle osuudelle - puisen näköalatasanteen rakentaminen Pyhäkosken voimalaitoksen lähelle; esikuvana 1950-60-luvuilla paikalla ollut
tasanne, josta voi ihailla vesimassoja ohijuoksutusten tai juoksutusnäytösten aikana. Kestävän
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kehityksen periaatteet huomioidaan ympäristöä vähiten kuormittavilla työmenetelmillä ja siihen sopivilla rakennustavoilla.
Sarkkirannan stadion/Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Kiri ry
JULKINEN TUKI: 180 000
KOKONAISBUDJETTI: 300 000
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.11.2015–23.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Vuonna 1915 perustettu Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Kiri on jäsenmäärällä ja lajivalikoimalla mitaten Kempeleen suurin urheiluseura, joka toiminnallaan koskettaa yli
450 perhettä ja 800 aktiivista liikunnan harrastajaa sekä Oulun ja lähiseudun alueiden laajinta kesäaikaista yleisöä. Seurassa on tällä hetkellä 1400 jäsentä ja se järjestää urheilutoimintaa pesäpallossa,
salibandyssä, yleisurheilussa ja hiihdossa. Kempeleen Kirin pesäpallon ottelutapahtumat ovat tärkeä
Kempeleläisen yhteisöllisyyden lähde ja osallistujamäärältään merkittävin Kempeleessä järjestettävä kaikille avoin yleisötapahtuma ja palvelu. Kesäaikaiset ottelut ovat keränneet yhteensä yli 20
000 hengen yleisön Sarkkirannan pesäpallostadionilla pelattaviin pesäpallo-otteluihin. Toteutettavan hankkeen kautta pyritään varmistamaan, että Sarkkirannan pesäpallostadionin yleisötilat ja palvelut vastaavat nykypäivän odotuksia ja, että Kempeleen Kiri pystyy toteuttamaan tehtäväänsä
yhteisöllisyyden luojana ja kuntalaisille suunnatun yleisötapahtuman järjestäjänä. Hankkeen konkreettisena tuloksena rakennetaan Sarkkirannan pesäpallostadionille katetut katsomotilat noin 1000
katsojalle.
NS-Piha/Kempeleen nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 76 531,77
KOKONAISBUDJETTI: 127 553
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on: Parantaa piha-alueen kuntoa ja käytettävyyttä mm. paikoitukseen. Parantaa talon perustuksen ja alapohjan kuivana pysymistä. Alentaa talon lämmityskustannuksia. Hankkeen toteuttaminen: Hanke on tarkoitus jakaa kahteen osaprojektiin. I-osaprojekti Perustuksien kosteudenpoisto ja routaeristys, sekä piha-alueen kunnostus. Toimenpiteet: - katolta tulevan sadeveden viemäröinnin asennus - salaojien asennus sokkelin ympärille
- patolevyn asennus sokkelin ulkopintaan - routaeristyksen asennus sokkelin ympärille. - pihan käyttöä haittaavien puiden poisto - pysäköintipaikkojen lisääminen - piha-alueen hulevesikaivojen asentaminen - kantavien maakerrosten vahvistaminen - asfaltointi - roskakatoksen uusiminen - II-osaprojekti Kiinteistön lämmityskustannuksien pienentäminen. Toimenpiteet: - lämpöeristyksen
(20cm) lisääminen välipohjaan - lämmön talteenottolaitteiston asennus ilmanvaihtojärjestelmään IV- laitteiden uusiminen tarpeellisilta osiltaan ( esim.: puhaltimet, sähkömoottorit, säätölaitteet) IV-kanaviston perusteellinen puhdistaminen. - ullakon tuuletuksen parantaminen.
Kyläseuran talon korjaus/Pintamon kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 61 207,16
KOKONAISBUDJETTI: 102 012
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PAIKKAKUNTA: Pudasjärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.3.2016–28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kylätalon kunnostaminen sisältää mm. vesikaton, talon eristyksen ja ulkovuorauksen sekä ikkunoiden ja ovien uusimisen, keittiötilojen remontin ja kosteuden nousun estämisen kellarista käyttötiloihin. Samalla on tarkoitus parantaa talon käytettävyyttä tansseihin tekemällä pieni ulkolava, jonne on käynti juhlasalista. Ulkolava palvelee myös kylätapahtuman järjestelyä. Lämmitystä varten hankitaan kaksi ilmalämpöpumppua. Kunnostamisen tavoitteena on lisätä
kylätalon käyttöä ja tehdä käytöstä ympärivuotista. Keittiön saneeraaminen mahdollistaa tilojen
käytön esim. perhejuhliin. Myös kylältä esitettyjen toiveiden mukaisesti mahdollisesti toteutuvat
kansalaisopiston opintopiirit voidaan järjestää kunnostetuissa tiloissa, samoin erilaiset kuntopiirit
sekä muunlainen sisäliikunta. Pintamon kyläseuran tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten
etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja
yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Kylätalon nykyinen kunto rajoittaa sen
käyttöä. Syksystä kevääseen kylän vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla ei ole yhteistä kokoontumistilaa. Tapahtumia järjestetään yksityisten ihmisten tiloissa ja taivasalla.
Kuntosalin ja kuntoutustoiminnan käynnistäminen/Liikuntakeskus Come on Fit Club Oy
JULKINEN TUKI: 128 100,7
KOKONAISBUDJETTI: 366 002
PAIKKAKUNTA: Kiiminki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 23.2.2016–21.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa ja käynnistää laadukas sekä monipuolinen kuntosali ja kuntoutustoiminta. Kuntosali- ja kuntoutustoiminta jakaantuvat seuraaviin
alueisiin: - Vanhus- ja vammaiskuntoutus - kuntosalilaitteet ja niihin liittyvät yksilölliset ja ryhmätreenit - aerobiset jumpat - hieronnat - sauna/suihkupalvelut - personal trainer - ravintovalmennus
Tavoitteena on palvella alueen asukkaita mahdollisimman monipuolisesti ja laadukkaasti huomioiden kaikki ikä- ja kuntoisuusluokat.
SEURANTALON PÄIVITYS NYKYAIKAAN/Kuivaniemen Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 41644,2 69407
KOKONAISBUDJETTI: 42795 43646
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Päätavoitteena tehdä nuorisoseurantalo turvalliseksi ja viihtyisäksi toimintapaikaksi nykypäivän vaatimukset huomioiden. Samalla luodaan puitteet monipuoliselle toiminnalle, säästetään energia- ja käyttökuluissa huomioiden ekologisuus, parannetaan ulkoasua ja kyläkuvaa sekä ympäristön siisteyttä. Jatketaan talon käyttöikää kymmenillä vuosilla, parannetaan
viihtyisyyttä sekä helpotetaan ylläpitoa. Parannetaan paikallisen ja alueellisen väestön harrastusja ajanviettomahdollisuuksia, turvataan lähialueen yhteisöllisen toiminnan jatkuminen, pidetään
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läheisiä kyliä elinvoimaisina, edistetään yhdessä toimimista ja vähennetään syrjäytymistä. Tarjotaan ajanmukaisia tiloja niin yhteisiin kuin yksityisiinkin tilaisuuksiin. 1. vaiheessa vaihdetaan ikkunat ja kylmiin tiloihin johtavat sisäovet eristettyihin oviin, uusitaan sähköistys ja korotetaan
pääsulakekokoa, uusitaan sisäseinien pintakäsittelyt sekä hankitaan laitostiskikone.
Illinsaaren Fribarata/Iin kunta
JULKINEN TUKI: 39693,46 39693
KOKONAISBUDJETTI: 42522 42947
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Iin Illinsaareen rakennetaan täysimittainen 18-väyläläinen frisbeegolfrata.
Suunnittelussa on otettu huomioon turvallisuus sekä aloittelijaystävällisyys. Lenkkipolkujen käytössä on huomioitu lenkkeilijät sekä muut polkujen käyttäjät. Rata toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Radalle tullaan toteuttamaan yhtenäiset väyläopasteet sekä opastaulu muiden lähialueiden ratojen kanssa. Heittoalustat ja korit ovat hyväksytty kilpailukäyttöön.
Hankkeen toteuttaa Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos ajalla 1.6.2016 - 31.6.2017.
Kyläkisälli/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 160000
KOKONAISBUDJETTI: 200 000
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.4.2017–9.4.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kyläkisälli-hankkeen aikana kylillä/alueilla vierailee Suomen ensimmäinen
jatkuvaan käyttöön rakennettu hyvinvointi-auto Eikka. Hankkeen aikana tapahtuva kehittäminen
painottuu kylällä järjestettävään toimintaan jota projekti tukee. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi bussin vierailut kylällä, kylän oman liikuntakampanjan toteutuksen, ryhmä- tai muuta liikuntaa ja koulutuksia. Kyläkohtaiset tarpeet selvitetään ennen toiminnan alkua. Pohjois-Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu on tehnyt terveydenedistämistyötä Eikka-hyvinvointibussilla. Näiden kuntakierrosten aikana on tullut esille tarve harvaanasuttujen alueiden palveluiden kehittämisestä. Liikkuva toimintayksikkö mahdollistaa monistettavan konseptin ja laadukkaiden palveluiden tarjoamisen myös haja-asustus alueilla. Kokemuksen mukaan Eikka-bussi on aina tervetullut vieras ja
sitä odotetaan kuin myymälä- ja tai kirjastoautoa. Auton vierailu kylällä/asuinalueella toimii ponnahduslautana kylän toiminnan kehittämiseksi ja ihmisten aktivoimiseksi. Oman toimintaympäristön tunteminen ja sen erityispiirteiden huomioon ottaminen voi parhaimmillaan luoda alhaalta
ylöspäin pysyvää toimintaa. Toimintaa voidaan edelleen tehostaa lisäämällä ja tiivistämällä verkostoyhteistyötä. Hajautetun vastuun periaatteella voidaan palveluja kierrättää ja sitouttaa kylät
oman hyvinvointinsa edistämiseen kustannustehokkaasti ja kyläläiset saavat laadukkaita palveluja
lähellä omaa arkiympäristöään. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kylien toiminnan elävöittämisen ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hanketta toteutetaan koko Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella, mutta ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla.
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Luonto-olohuone Oy:n investoinnit uusien tuotteiden käyttöönottoa varten/Luonto-Olohuone
Oy
JULKINEN TUKI: 8 169,69
KOKONAISBUDJETTI: 23 342
PAIKKAKUNTA: Yli-Ii
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 21.2.2017–29.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luonto-olohuoneen kehittämishanke. Investoinneilla pyritään saamaan uusia tuotteita käyttöön yrityksessä. Näitä ovat esimerkiksi kotieläinpiha, lasten leirit ja elämysretket.
Luonto-olohuoneen kehittämishanke perustamistuki/Luonto-Olohuone Oy
JULKINEN TUKI: 10 000
KOKONAISBUDJETTI: 10 000
PAIKKAKUNTA: Yli-Ii
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKKEEN AIKA: 20.2.2017–28.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luonto-olohuoneen kehittämishanke.
Jääli-Koiteli maastotietoreitti /JÄÄLIN ASUKASYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 14 700
KOKONAISBUDJETTI: 29 400
PAIKKAKUNTA: Kiiminki
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.3.2017–15.3.2020
HANKKEEN KUVAUS: Jääli - Koiteli -maastietoreitti on Jäälin asukasyhdistyksen hanke, jossa rakennetaan vaellus- ja hiihtoreitti Jäälinjärven kaakkoispäästä Koiteliin. Reitti suunnataan kolmen
alueelle rakennetun vesienhoitokosteikon kautta. Yhteys edellyttää pitkospuita ja ojia ylittäviä siltoja. Reitin varrella annetaan runsaasti informaatiota alueella nähtävistä aiheista, kuten maankäyttö mukaan lukien metsätalouden toimet, historia, vesienhoito sekä erilaiset luontokohteet.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan pääosa polkuyhteydestä ja informaatiorakenteet. Toisessa
vaiheessa rakennetaan polkuyhteyden loppuosa ja toteutetaan palveluvarustus, johon kuuluu
kolme nuotiopaikkaa, kaksi laavua, näköalatasanne, lintutorni ja käymälä. Toisessa vaiheessa reitin alkuosan rakennetaan esteettömäksi. Hiihtoreittiä hoidetaan erämaalatuna moottorikelkalla.
Hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2020 yhteistyössä Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja
Jäälin Lionsien kanssa. Hanke palvelee Jäälin 5000 asukkaan sekä alueen koulujen ulkoilu- ja liikkumistarpeita sekä Koitelin alueen yrittäjiä. Tavoitteena on monipuolistaa Jäälin ja Koitelin palvelutarjontaa ja siten lisätä asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa sekä avata Koitelin alueen matkailuyrittäjille uusia palvelumahdollisuuksia.
Olhavanlahden ja Papinkarinniemen virkistyskäytön parantaminen/Olhavan Osakaskunta
JULKINEN TUKI: 52 260
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KOKONAISBUDJETTI: 87 100
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.5.2015–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Olhavan kylän alueella sijaitsevien Olhavanlahden ja Papinkarinniemen alueiden virkistyskäytön parantamiseen tähtäävä hanke. Alueiden virkistyskäytön mahdollisuuksia
on tarkoitus parantaa rakentamalla yhteiseen käyttöön tulevia venevalkamapaikkoja, uimaranta
pukukoppeineen, tulisijapaikkoja ja kaksi grillikotaa. Alueen veneväylien parantaminen kuuluu
myös hankkeeseen ja on yksi edellytys hankkeen toteuttamiselle. Hankkeen kohderyhmänä ja
hyödynsaajina ovat Olhavan ja Lahdenperän kylien asukkaat, Olhavan osakaskunnan jäsenet ( yli
500 jäsentä), alueiden loma-asukkaat, harrastus- ja virkistyskalastajat sekä vesillä liikkuvat matkailijat ja harrastajat. Hankkeen tavoitteena on parantaa ranta-alueiden ja vesiväylien käyttöä ja
turvata virkistyskäytön mahdollisuudet.
Pikkarala Frisbeegolf/Pikkaralan Frisbeepuisto-osuuskunta
JULKINEN TUKI: 68 580,6
KOKONAISBUDJETTI: 114 301
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.5.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Oulun Pikkaralaan rakennetaan frisbeegolfrata joka tarjoaa laadukkaita frisbeegolfratapalveluja frisbeegolfin harrastamiseen ja kilpailutoimintaan, järjestää lajin harjoitus-,
koulutus- ja opastustilaisuuksia radan käyttäjille, järjestää frisbeegolfkilpailuja sekä vaikuttaa radan sijaintipaikkakunnan toiminnan aktivointiin omistamansa radan ja antamiensa palvelujen
avulla.
Vihiluodon rantarojekti/Kempeleen kunta
JULKINEN TUKI: 173 066
KOKONAISBUDJETTI: 173 066
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.5.2015–21.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kempeleen kunnan vesialue on vain noin puoli neliökilometriä ja pohjoistuulella vain muutama aari. Kempeleenlahti on matala ja rannat ovat ruovittuneita ja käyttökelvottomia. Tavoitteena on saada Vihiluodon ranta-alueet kuntoon niin sataman kuin lasten uimarannan
osalta, sekä vesialue kokonaisuudessaan käyttökuntoon mahdollistaen rannan ja vesialueen virkistyskäytön vuosiksi eteenpäin.
Yhteisyydellä elinvoimaa/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 180 000
KOKONAISBUDJETTI: 200 000
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 1.10.2015–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt ja yhteisöt sekä lapset ja
nuoret. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät järjestöjen ja yhdistysten toiminnan elävöittämisen
ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hankkeessa tarjotaan paikallisille yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia ja kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta ja yhdistysten yhteistyö kehittyy ja
paranee. Yhtenä tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintoja ja kerho-ohjaajien koulutusta. Näitä
voivat toteuttaa muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat. Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri
koulutuksiin tai kehittämisprosesseihin osallistuu vähintään 1 500 henkilöä.
1.32 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY
No mercy 2/Pellon Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 30 000
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Pellon moottorikerho ry on perustettu 16.11.1981. Olemme lähes 35-vuoden ajan toimineet paikkakunnalla. Olemme järjestäneet vuodesta 1987 lähtien jokavuotiset perinteiset jokamiesluokan Poikkinaintiajot sekä kolmet jokamiesluokan Suomenmestaruus kilpailut. Kerhomme jäsenmäärä on noin 200 henkeä, ympäri Suomen. Haluamme parantaa Pellon kunnassa sijaitsevassa Kittisvaaran moottoriurheilukeskuksen radan turvallisuutta, rakentamalla
turva-aitaa jolla takaamme toimitsijoiden, kilpailijoiden sekä katsojien turvallisuutta. Turva-aidan
rakentaminen on pakollinen, jonka lajimme liitto eli AKK on määrännyt. Jokavuotinen kilpailumme
tuo paikkakunnalle, sekä sen ympäristöön noin 5000 henkeä noin viikon ajaksi. Näin toimintamme
tukee alueen matkailua.
ERÄLLE YMPÄRI VUODEN/Lohijärven Eräkeskus Oy
JULKINEN TUKI: 9 450
KOKONAISBUDJETTI: 27 000
PAIKKAKUNTA: Ylitornio
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 4.10.2015–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena saada alueelle saapuvat matkailijat viipymään pidempään ja luoda heille mukavat puitteet ja mahdollisuus nauttia luonnosta monipuolisesti esimerkiksi kajakkikalastuksen, maastopyöräilyn, luontokuvauksen, talvikalastuksen, vesilinnustuksen
tai vain jouten olemisen muodossa sekä valitsemaan myös tulevaisuudessa luontoa lähempänä
olevat puitteet vaihtoehtona isoille tunturikeskuksille.
Vauhtitassut/TorKK Center Oy
JULKINEN TUKI: 24 880
KOKONAISBUDJETTI: 49 760
PAIKKAKUNTA: Tornio
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HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.9.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Tornion Kennelkerho ry:n omistama Torkk Center Oy hakee hankerahoitusta
keinotekonurmen hankkimiseen uuteen urheilukeskukseen. Urheilukeskuksen rakennuskustannukset on katettu AVI:n liikuntapaikkamääräraha-avustuksella, omarahoitusosuudella, sekä lainarahoituksella. Tekonurmen kustannuksia ei ole huomioitu hallin kokonaiskustannuksissa, sen
vuoksi haemme lisärahoitusta tällä hankkeella. Urheilukeskus tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset
käyttöolosuhteet eri harrastusmahdollisuuksien sekä tilaisuuksien järjestämiselle ja palvellen
koko Tornion seutua, sekä muita lähikuntien asukkaita.
Syrjälänpellon hevostalli/Sari Pääaho
JULKINEN TUKI: 50 750
KOKONAISBUDJETTI: 145 000
PAIKKAKUNTA: Tyrnävä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 19.2.2016–14.1.2019
HANKKEEN KUVAUS: Rahoitusta haetaan hankkeen keskipisteenä toimivan hevostallin rakentamiseen. Kymmenen karsinan talli, jossa hoito ja toimitilat lainsäädäntöä toteuttaen ajateltu toimiviksi, ja työskentelyä helpottaviksi. Automaation ja tekniikan hyödyntäminen hevosten hoidossa,
valmentamisessa ja kuntouttamisessa on tärkeää, ja markkinoilla valttikortti. Kohdistettu toiminta: kuntoutettavat ja matto-valmennettavat hevoset ja ajo-opetettavat varsat. Kuntoutus: kuivakävelymatto lihasheikkoudesta, liikevaikeuksista tai -virheistä kärsiville hevosille ja poneille,
sekä esimerkiksi kelien heikentyessä vaihto-ehtoisena liikuntana. Tavoitteena saada pitkä-aikaisia
vammasta kuntoutuvia (1-4kk), lyhyt aikaisia vakio-asiakkaita, esimerkiksi omistajien loman ajaksi
tai huonojen treeni-olosuhteiden ajaksi (1-6vkoa), ja päivä-asiakkaita, jotka käyvät matolla, lihashuollossa (hieronta ja laser-terapia) tai kengityksessä. Varsojen ajolle opetus ja sisäänajo, kasvattajien, omistajien ja valmentajien hyödyksi, jolloin toiminta vakiintuisi joka vuotiseksi. Mukana
myös oppilaitokset, jolloin alan oppilaat saavat harjoitusta.
KOROT KATTOON/Raanujärven Urheiluseura Loimu r.y
JULKINEN TUKI: 29 992,2
KOKONAISBUDJETTI: 49 987
PAIKKAKUNTA: Ylitornio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2016–29.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Raanujärven Loimu ry:n urheilutalo toimii kylän kylätalona, jota on systemaattisesti kunnostettu viime vuosien aikana. Nyt keskitytään suunnitelman mukaisesti seuraavaan vaiheeseen. Tässä hankkeessa keskitytään urheilutalon kattojen kunnostamiseen sekä likaviemärijärjestelmän kunnostamiseen sekä akustiikan parantamiseen. Tavoitteena on parantaa talon toimivuutta palvelemaan juhlasalin käyttöä tansseihin ja muihin juhlatilaisuuksiin. Talon vesikatto on tulossa teknisen elinkaarensa päähän lähivuosina. Talon käyttö on hyvin monipuolista.
Viikoittain siellä on mm. jumppaa, sählyä ja painonnostoa. Talossa pidetään hyvinvointipäiviä, pidetään kursseja ja kokouksia. Talo on myös valaistun ulkoilureitin vieressä ja ne toimivat tiiviisti
yhteen.
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Juoksengin nuorisotalon uudet tuulet/PELLON KUNTA
JULKINEN TUKI: 34 285
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.6.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Juoksengin nuorisotalon esteettömyyttä ja parannetaan käyttöturvallisuutta, sekä nykyaikaistetaan tilat vastaamaan tämän päivän vaatimuksia,
Nykyinen keittiö sijaitsee yläkerrassa ja se on koettu erittäin epäkäytännölliseksi jopa vaaralliseksi
portaissa ruokia ja astioita kuljeteltaessa. Alakerrassa sijaitsevat wc-tilat ovat myös uudistamisen
tarpeessa, koska ovat erittäin ahtaat eikä esim. liikuntarajoitteiset pysty niitä käyttämään. Juoksengin nuorisotalo on kyläläisten käytössä oleva Juoksengin kylätalo, jonka kunta omistaa alkuperäisen luovutussopimuksen mukaan.
Ritiksen Tarkka Paikka/PELLON PONSI R.Y.
JULKINEN TUKI: 22 360
KOKONAISBUDJETTI: 28 850
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2017–29.2.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla laaditaan Ritavaaran seudulta korkeatasoinen suunnistusja ulkoilukartta, joka tukee paikallisten asukkaiden lähiliikuntamahdollisuuksia sekä alueen matkailuyrittäjien erinäisiä toimintoja ja lisäksi se antaa hyvät mahdollisuudet urheiluseuroille ja
muille järjestäjille järjestää vaativia kisatapahtumia.
1.33 PERÄPOHJOLAN LEADER RY
Metsäkartanon rakennuskannan säilyttäminen/ Kaupin Metsäkerho ry
JULKINEN TUKI: 9 767,68
KOKONAISBUDJETTI: 15 027
PAIKKAKUNTA: Rovaniemi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.8.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vesikaton kattohuovan uusiminen, piha- ja ranta-alueen kunnostus sekä
puhdasvesikaivon rakentaminen. Metsäkartanon rakennuskannan säilyttäminen ja toiminnan ylläpito viihtyvyys, toiminnallisuus ja turvallisuus huomioon ottaen. Yhdistyksen jäsenten vapaaajan harrastus- ja virkistystoiminta, kalastus. marjastus, luonnossa liikkuminen, tapahtumien järjestäminen, kulttuuriperinteiden vaaliminen, kyläyhteisöjen, erämatkailun ym. tapahtumien järjestäminen.
Kylä lähtee!/LAPIN LIIKUNTA RY
JULKINEN TUKI: 117 120
KOKONAISBUDJETTI: 146 400
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PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Peräpohjolan Leader ry:n alueella on 136 kylää, joiden vireänä pitäminen
vaatii eri tahojen yhteistyötä. Kylä lähtee! -hankkeessa haetaan uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on saavuttaa eri ikäryhmiä niin, että nuoret ja ikääntyvät ovat toiminnan painopisteenä. Kuntien taloustilanne on vaikea, joten tällä hankkeella pyritään varmistamaan
kylien elinvoimaisuutta ja palvelutason säilymistä. Kylien palvelutasossa onkin alueellisia eroja,
erityisesti lapsiperheet kokevat, että heille ei ole riittävästi palveluja saatavilla. Lisäksi olemme
saaneet kylistä viestiä siitä, ettei nuorille ole tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa. Myös työikäiset
ja ikääntyvät kaipaavat harrastus- ja viriketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa alueen kylien ja kuntakeskusten ihmisiä liikkumaan oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kohderyhminä ovat kylissä vähentyvä 13-18-vuotiaiden nuorten ryhmä sekä vastaavasti lisääntyvä yli 65-vuotiaiden ryhmä. Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään vertaisohjaajakoulutusta sekä eri ikäryhmiä aktivoivia liikunnallisia tapahtumia, tempauksia ja kylien välisiä tapahtumia. Hanke huipentuu luontoretkeen, joka toteutetaan Luostolla keväällä 2018. Hanke on
2-vuotinen ja se rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.
Alaniemen kylän toimitalo/Alaniemen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 35 185,51
KOKONAISBUDJETTI: 54 132
PAIKKAKUNTA: Simo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Alaniemen vanhan koulun osto ja kunnostaminen kyläläisten yhteiseksi toimitaloksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä talon käyttöastetta ja luoda puitteet monipuoliselle harrastus- ja virkistystoiminnalle Simojokivarressa. Haetaan uusia käyttömahdollisuuksia ja tuodaan
palveluja takaisin kylälle mm. laajakaistan turvin. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman tuella.
Kyläkolmio ry:n kylätalo Koulun kehittämishanke/Kyläkolmio ry
JULKINEN TUKI: 47 370,7
KOKONAISBUDJETTI: 72 878
PAIKKAKUNTA: Ranua
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.5.2016–4.5.2019
HANKKEEN KUVAUS : "Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella". Kyläkolmio ry:n toiminta on niin vilkasta ja monipuolista, että toiminnan tukemiseksi kylätalo Koulun tiloja on kehitettävä liitteissä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Kunnostetaan kylätalon lämmitysjärjestelmä, uusitaan ulko-ovet, hankitaan keittiöön jääkaappi, koreja tiskikoneeseen ja liikuteltavia tarjoiluvaunuja, kunnostetaan yläkerran huoneeseen leivontatila ja hankitaan
uusi tehokkaampi pizzauuni, kunnostetaan yläkertaan majoitustiloja hankitaan sinne kerrossängyt ja patjat, hankitaan alakertaan televisio, ulkoalueiden kunnostus: laajennetaan urheilukenttää
ja piha-aluetta, harvennetaan puusto maisemahakkuulla, raivataan koko tontti pienpuista ja
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pensaista, laajennetaan mäkeä hakkaamalla puut pois urheilukentän ja mäen välistä 10-15 metrin
levyisenä, vedetään saunaan vesijohto ja uusitaan sähköistys, sähköistetään kota, kunnostetaan
piharakennukseen monitoimitilat.
Veitsiluodon makeavesialtaan virkistyskäyttö/Veitsiluodon Kalamiehet r.y.
JULKINEN TUKI: 50 022,5
KOKONAISBUDJETTI: 76 958
PAIKKAKUNTA: Kemi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Veitsiluodon makeavesiallas on kaupungin läheisyydessä sijaitseva luontokohde. Makeavesiallas toimii Stora-Enson Veitsiluodon tehtaiden raakavesilähteenä, vesi altaaseen johdetaan Kemijoesta. Altaan ympäristö on luonnoltaan erittäin monimuotoinen ja rikas.
Makeavesiallas on erinomainen kalastuspaikka jossa on monipuolinen kalakanta. Hankkeen tavoitteena on luoda olemassa olevasta makeavesialtaan alueesta ympärivuotinen ulkoilu-, retkeilyja kalastuskohde, joka soveltuu kaupungin asukkaiden lisäksi matkailijoille ja teollisuuden vieraille.
Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan alueelle laajemmat kohderyhmät, kuten vanhukset, liikuntarajoitteiset ja lapsiperheet. Makeavesialtaan ympäristöä ja vesistöä käyttävät alueen asukkaat virkistys- ja lenkkeilyalueena. Se on myös suosittu kalastusalue lähialueen virkistyskalastajille
sekä kalastusmatkailijoille. Alueella järjestetään erilaisia kalastustapahtumia. Alueella on tällä hetkellä lintutorni, viisi laavua sekä taukopenkkejä ja -pöytiä vierailijoille. Alueen infra on rakennettu
Veitsiluodon Kalamiehet ry:n toimesta talkootyönä. Suurin osaa rakenteista on jo vuosikymmeniä
vanhoja, jotka sää on haurastuttanut ja vilkas käyttö kuluttanut. Alueen turvallinen, monipuolinen
ja viihtyisä käyttö edellyttää olemassa olevan infran remontointia ja monipuolistamista. Hankkeen
toimenpiteinä alueella rakennetaan kaksi erilaista laituria, hankitaan veneitä vierailijoiden käyttöön, perusparannetaan olemassa olevat laavut, rakennetaan huoltorakennus, rakennetaan uusia
penkkejä ja pöytiä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman 20142020 tuella.
Kiikeli - merellinen lähimetsä/Kemin kaupunki
JULKINEN TUKI: 27 625
KOKONAISBUDJETTI: 42 500
PAIKKAKUNTA: Kemi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kiikelin merellinen lähimetsä -hankkeella luodaan olemassa olevasta Kiikelin
lähimetsäalueesta ympärivuotinen ulkoilu- ja retkeilykohde, joka soveltuu kaupungin asukkaiden
lisäksi matkailijoille ja teollisuuden vieraille. Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan Kiikelin lähimetsän olemassaolo ja sen hyödynnettävyys vuosikymmeniksi eteenpäin sekä mahdollistetaan
laajemmat kohderyhmät, kuten vanhukset, liikuntarajoitteiset ja lapsiperheet. Hankkeen toimesta rakennetaan Kiikelinlahdelle merenrantaan näköalatorni sekä luodaan olemassa olevaan
polkuverkostoon mobiiliopastetut retkeilyreitit. Hankkeen aikana puhdistetaan olemassa olevien
polkujen ympäristöä risukoista. Polkujen varteen sekä metsään rakennetaan linnunpönttöjä. Ympäristön havainnoimista ja oppimista helpottamaan tuotetaan pieniä opasviittoja ja -tauluja, joihin on liitetty QR-koodit mobiililiikenteen mahdollistamiseksi. Näköalatorniin hankitaan
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sääasema, webbikamera ja WiFi-reititin, jotka mahdollistavat ajantasaisen tiedon saannin internetin kautta. Sähkövirtaa varten hankitaan ympäristöystävällinen aurinkopaneelijärjestelmä.
Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.
Leijonapuisto – virikeliikuntapaikka/TERVOLAN KUNTA
JULKINEN TUKI: 34 904,09
KOKONAISBUDJETTI: 53 699
PAIKKAKUNTA: Tervola
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Tervolan kuntakeskukseen virikkeellinen
liikuntapaikka senioreille. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tuella.
Narkauksen kylätalon ulkoremonttti/Narkaus-Kämän Kylät ry
JULKINEN TUKI: 32 227
KOKONAISBUDJETTI: 49 580
PAIKKAKUNTA: Rovaniemi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.5.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rovaniemeläinen Narkaus-Kämän kylät ry toteuttaa Narkauksen kylätalon
ulkoremontin, jossa uusitaan talon vesikatto ulkopuolisena kokonaisurakkana. Lisäksi kylätalo ulkomaalataan talkootyönä. Kylätalo on hyvin avoimesti kaikkien kyläyhdistyksen alueen asukkaiden käytössä ja lisäksi koko Ranuantien suunnan asukkaiden käytössä. Kunnossa oleva kylätalo
mahdollistaa palvelutoiminnan kehittämisen. Tällä hetkellä kylätalolla toimii useita kansalaisopiston piirejä, lasten harrastuskerhoja ja muita aktiviteetteja. Kylätalo on Likellä -liikkuvien palvelujen toimitila ja esim. digitaitojen opiskelupaikka. Vuonna 2016 kylätalolla oli kävijöitä yli 2500 henkilöä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maa-seudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.
1.34 PIRITYISET RY
Seuramentor ohjaajien tukena/Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Mellersta Österbottens Idrott rf
JULKINEN TUKI: 176 930,6
KOKONAISBUDJETTI: 252 758
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2015–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Seuramentorit ohjaajien tukena -hanke tukee Keski-Pohjanmaan Liikunnan
Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategia 2020:n toimeenpanoa. Strategiassa seuratoiminnan kehittäminen on yksi keskeisimmistä painopistealueista. Urheiluseuroilla on jatkuva tarve uusille ohjaajille ja valmentajille. Haasteena on rajallinen aika ja osaaminen rekrytointivaiheessa. Hankkeessa kehitetään seuraohjaamisen ja -valmennuksen laatua koulutusten avulla. Hankkeen toiminta tukee paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä ja toiminnan monipuolistumista.
Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Hanke
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sisältyy Keski-Pohjanmaan liiton liikunnan, kulttuurin ja matkailun yhteistä vetovoimastrategian
toimenpideohjelmaan liikunnan alalta.
Kaukalo kuntoon - Puumalan talviareena/Puuharemmi ry - Puumalan koulu
JULKINEN TUKI: 10 449
KOKONAISBUDJETTI: 17 415
PAIKKAKUNTA: Kaustinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 24.11.2015–24.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan jääkiekkokaukalo Puumalan kylälle Kaustiselle.
Kaukalo on kyläläisten ja lähellä sijaitsevien naapurikylien lasten, nuorten ja aikuisten käytössä ja
lisää kylän vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja lisää edellytyksiä perheiden liikuntahetkiin.
Tuohi 16/Perhon Ravirata Oy
JULKINEN TUKI: 35 700
KOKONAISBUDJETTI: 59 500
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Perhon raviradan kantavuutta ja kulutuksen kestoa lisätään maamassoja
vaihtamalla ja sorastamalla. Parkkialueita laajennetaan ja pinnoitetaan kivituhkalla. Sisääntulotiet muotoillaan, ojitetaan ja kunnostetaan. Hevosten valjastuspisteiden ja pylväiden rakentaminen ja kunnostaminen. Rakennukset maalataan ja suoja-aidat rakennetaan. Kohderyhmänä on
hevosurheilun harrastajat. Tavoitteena on ajurien, eläinten ja yleisön turvallisuuden parantaminen, jolla on vaikutusta myös harrastustoiminnan lisääntymiseen.
POKS-pesis on kylän sydän/KESKI-POHJANMAAN PESIS RY
JULKINEN TUKI: 39 004
KOKONAISBUDJETTI: 49 000
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: POKS-hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kuntien ja kylien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittämällä alueen pesäpallotoimintaa kolmen päätavoitteen
kautta: nostamalla lasten ja nuorten harrastajamäärää Keski-Pohjanmaalla uuden harrastepesismallin avulla sekä houkuttelemalla seura- ja harrastustoimintaan mukaan uusia tekijöitä. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa itselleen parhaiten sopivalla tavalla joko harrastepesiksen muodossa, kilpailutoimintaan osallistumalla tai tuomarinuran valitsemalla. Harrastepesistoimintaa lisätään ja aktivoidaan ns. matalan kynnyksen pesiskouluja järjestämällä. Myös muita harrastepesismuotoja kehitetään ja kokeillaan hankkeen aikana. Hankerahoituksella palkataan kaksi kesätyöntekijää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
erityisesti siellä missä toimintaa ei ole kyetty viime vuosina ohjaaja- ja tai välinepulan takia järjestämään. Ne seurat, joissa pesiskoulutoiminta on vakiintunutta, kehittävät omaa toimintaansa
hankkeen aikana rakentuvan mallin mukaiseksi. Hankerahoitusta käytetään pesisvälineiden hankkimiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintatapa, jolla pyritään löytämään ja
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innostamaan aikaisempaa laajempi joukko ihmisiä mukaan seuratoimintaan. Perheellistäminen
on ilmiö, jota hyödyntämällä jokaista pesisperheen jäsentä autetaan löytämään sopiva tapa osallistua ja toimia. Lisäksi rakennetaan malli uusien seuratyöntekijöiden laajemmalle hankinnalle
teemalla Kysyitkö jo kaverin mukaan? Tavoitteena on elvyttää talkootyö uuteen nousuun.
Käpyhalli/Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 79 164,6
KOKONAISBUDJETTI: 131 941
PAIKKAKUNTA: Halsua
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan monitoimihalli Halsuan Käpylän Urheilukeskukseen. Hankkeella luodaan puitteet monenlaiselle liikunta- ja kulttuuritoiminnalle halsualaisille ja
lähikuntalaisille vauvasta vaariin.
Seikkailukerho/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhon yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23 520
KOKONAISBUDJETTI: 29 400
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luontopainotteinen Seikkailukerho toimii kahdella kylällä ja on suunnattu
kotona hoidossa oleville alle kouluikäisille lapsille. Kerhon tavoitteena on edistää lasten ryhmäytymistä ja käden taitoja. Vuodenajat huomioiden ohjelmaan sisältyy luonnon tarjoamien elämysten havainnointia sekä kotiseututuntemusta. Kerhot toteutetaan kahdella kylällä 1-2 kertaa viikossa, Kerrallaan ohjaajalla voi olla enimmillään 13 lasta kerhoa kohden.
Uudistus/Räyringin Metsästysseura ry
JULKINEN TUKI: 16 665,13
KOKONAISBUDJETTI: 27 775
PAIKKAKUNTA: Veteli
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.8.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ampumaradan ympäristön kunnostaminen ja rakentaminen ja rakennushankkeet. Tavoitteena harrastus- ja virkistystoiminnan tukeminen ja mahdollistaminen. ...katos,
grillikota, ulko-wc ja alueen kunnostaminen.
Kuntotalo/Ylikylän Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 80 984,4
KOKONAISBUDJETTI: 134 974
PAIKKAKUNTA: Halsua
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.9.2016–31.12.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Kylätalon peruskorjaus, energiatalouden parantaminen ja tilojen käytettävyyden kehittäminen. Kehitetään kylänyhteisöllisyyttä mahdollistamalla erilaisten tilaisuuksien
järjestäminen. Harrastustoiminnan ja kuntoliikunnan edellytysten parantaminen, ajatuksen, että
kylätalo toimii alueen ihmisten kohtaamisen keskuksena. Hankkeen toteutumisen jälkeen kylätalon lämmitysjärjestelmä on energiaa säästävä ja nykyaikainen ja tiloja muuttaminen niin, että ne
palvelee tarkoituksenmukaisesti käyttäjiään.
Jukola 17/Perhon Seurojentaloyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 31 884
KOKONAISBUDJETTI: 53 140
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.4.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella toteutetaan seurantalon pintaremontti alakerran wc- ja pesutiloihin, kokoustiloihin, ala- ja yläkerran aulaan, luistelijoiden pukuhuoneeseen sekä näyttämö- ja
varastotiloihin. Tilat mahdollistavat eri liikunta- ja harrastajaryhmien toiminnan. Tapahtumien ja
juhlatilaisuuksien järjestäminen kaikille kohderyhmille. Luodaan puitteet, jotka mahdollistavat tilaisuuksien ja harrastustoiminnan toteuttamisen kunnassa.
FrisbeeGolfHalsua/Halsuan 4H-yhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 14 130
KOKONAISBUDJETTI: 23 550
PAIKKAKUNTA: Halsua
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.7.2015–31.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: FrisbeeGolfHalsua- hankkeessa rakennetaan viralliset mitat täyttävä Frisbeegolf- kenttä. Kenttä tulee sijaitsemaan Halsuan liikuntapuistossa Käpylässä. Frisbeegolf- kenttä lisää alueen harrastusmahdollisuuksia, erityisesti nuorille. Laji liikuttaa kaikenikäisiä ja parantaa sosiaalisia kanssakäymisen mahdollisuuksia.
1.35 PIRKAN HELMI RY
Koulutuskentän kunnostus/Valkeakosken Kennelkerho r.y.
JULKINEN TUKI: 24 500
KOKONAISBUDJETTI: 49 000
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.5.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Valkeakosken kennelkerho ry:n huonokuntoiseksi päässeen koulutuskentän
kunnostus kilpailukentän vaatimalle tasolle, kokoontumistilan rakentaminen. Nykyisestä nurmikentästä osa muutetaan ympärivuoden palvelevaksi hiekkakentäksi ja loppualueen nurmen kunnostus. Paikalle tuodaan noin 60neliön suuruinen kokoontumis/varastorakennus. Toimenpiteillä
pystytään takaamaan v.56 perustetun yhdistyksen toiminta jatkossa, terveellisessä ja turvallisessa
ympäristössä. Toimintaa pystytään toimenpiteiden ansiosta laajentamaan ympärivuotiseksi.
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Yhdistyksen tarkoitus on tarjota koulutusta kaikille alueen koiranomistajille sekä lajeissa kilpaileville. Lisäksi yhteistyö muiden alueen yhdistysten kanssa voi jatkua ja laajentua.
Juhlatalo Rautahovi, Korjaustyö/Luopioisten Maamiesseura r.y.
JULKINEN TUKI: 62 400
KOKONAISBUDJETTI: 124 800
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Seurantalo Rautahovin ulkopuolinen ja lämpötekninen korjaustyö, jolla saadaan harraste-, kulttuuri- terveysliikunta- ja paikallisjuhlatilarakennus säilytettyä toimintakunnossa ja parannettua sen käytettävyyttä maaseudun paikalliseen yhteisökäyttöön. Tässä myös rakennetaan rakennukseen liikuntarajoitteisten käyttäjien omatoimiset kulkureitit. Paikallisia yhteisökäyttäjiä rakennukselle ovat mm. näytelmäpiiri, voimistelu- ja sählyryhmät, lastenkerhot, maamiesseura, vpk, kudontapiiri (useat kangaspuut ullakkohuoneissa), perinnesahtiseura, perhejuhlat, paikallisiltamat, metsästysseura.
Talvisauna kuntoon/Pälkäneen talviuimarit ry
JULKINEN TUKI: 6 251,68
KOKONAISBUDJETTI: 9 003
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Pälkäneen talviuimarit on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on järjestää talviuinnin mahdollisuutta jäsenilleen Pälkäneen kuntakeskuksessa. Yhdistyksellä on talviuintiharrastusta tukemaan käytössään saunarakennus, Varamaan
sauna, Kostiavirran rannassa, vierasvenesataman vieressä. Saunarakennuksen omistaa Pälkäneen
kunta, joka on sopinut talviuimareiden kanssa saunan kiinteistön käytöstä. Vuokrasopimuksen
mukaisesti saunomiseen liittyvistä kuluista vastaa Pälkäneen talviuimarit ja kiinteistöön liittyvistä
muista kuluista sovitaan erikseen. Käytännöksi on vuosien varrella muodostunut se, että Pälkäneen talviuimarit vastaa pienimuotoisemmista remonteista ja varsinaisista rakennuskunnostuksista (esim. katon kunnostus) Pälkäneen kunta. Pälkäneen talviuimarit ry:llä oli vuonna 2014 78
jäsenmaksun maksanutta saunojaa. Vuoden 2015 tarkka jäsenmäärä on vielä vahvistamatta
mutta se on noususuunnassa. Erityisesti lapsien ja nuorien määrä on kasvanut vuonna 2015. Pälkäneen talviuimarit on avoin järjestö johon saavat liittyä kaikki halukkaat jäsenmaksun maksamalla. Pälkäneen talviuintikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Sauna lämpiää, joka maanantai ja torstai 16-21. Osa harrastajista käyttää uintimahdollisuutta hyväkseen
muinakin päivinä. Talviuintiharrastus ja yhdessä saunominen lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäseniensä keskuudessa. Talvisauna kuntoon hankkeen tavoitteena on kunnostaa sauna parempaan kuntoon ja uusia siihen liittyviä välineitä ja laitteita. Tavoitteena on hyödyntää Pälkäneen kunnan teknistä työpajaa remontoinnissa ja samalla tarjota heille mielekkäitä ja
kyläyhteisöä hyödyttäviä työtehtäviä. Pälkäneen talviuimarit ry:n jäsenet voivat halutessaan olla
talkoissa mukana. Käytännössä tulevia laude- yms. talkoomahdollisuuksia etukäteen tiedusteltaessa ettei pelkän talkootyön varaan voida kunnostusprojektia rakentaa vaan työpaja vakiintuneena toimijana on vastuunkantajana selkeämpi.
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Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon tarkoitetun kaluston uudistaminen/Voimistelu- ja Urheiluseura Kylmäkosken Veikot r.y.
JULKINEN TUKI: 20 997,32
KOKONAISBUDJETTI: 42 808
PAIKKAKUNTA: Akaa
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kylmäkosken Veikot ry on Akaan kaupungissa toimiva yleisseura. Seuran yhtenä merkittävänä toimialueena on ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen
muuttuvien tarpeiden mukaan. Seuran omien ulkoliikuntapaikkojen Taipaleen jalkapallokentän,
Veikkojen majan kunto- ja frisbeegolfradan lisäksi seura on ylläpitänyt talviaikana Akaan kaupungin latuverkostoa. Latuverkostoa on hoidettu moottorikelkka- ja traktorivetoisilla latukoneilla.
Tällä hetkellä seuralla on ylläpidettävänään n. 35 km latuverkostoa (perinteinen + vapaa) ja sen
lisäksi kesäaikana n. 4 km mittainen kuntorata ja 27-väyläinen frisbeegolfrata. Hankkeen tarkoituksena on hankkia kyseisten liikuntapaikkojen tehokkaaseen ylläpitoon tarkoitettu kalusto. Kalustoon kuuluu traktoriin asennettava kokonaisleveydeltään 3 m leveä latujyrsin, teloilla varustettu nelivetomönkijä, joka vetää talviaikana 1,8 m leveää lumenpainatusrullaa. Painatusrulla on
varustettu tasoitusviiralla, latulaitteella ja lumenmurskaimella. Kesäaikana mönkijä tullaan varustamaan viheralueiden hoitoon tarkoitetulla leikkurilla, jonka avulla voidaan suorittaa jalkapallokentän sekä kunto- ja frisbeegolfradan huoltotoimia. Hankkeen tavoitteena on saada seuratoimijoille käyttöön tämän päivän vaatimukset täyttävä kalusto, jonka avulla voidaan tuottaa vapaaehtoisvoimin kaikille vapaasti käytettävissä olevat hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.
Etelä-Pirkanmaan jalkapalloseurojen kehittämishanke (EPTK)/FC Haka Juniorit Ry.
JULKINEN TUKI: 139 000,45
KOKONAISBUDJETTI: 173 751
PAIKKAKUNTA: Etelä-Pirkanmaan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: v. 2010 aloitettu neljän seuran (Haka j, ViiPV, Leki-Futis, VaNL) yhteinen projekti on laajentunut UrPS:lla, VesVi:lla, TP-49:llä, sekä Loiskeella. Näiden seurojen yhteistyöllä on
tavoitteena saada aikaan yhteinen valmennuslinjaus ja kehittää alueellisia olosuhteita, sekä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Visiona on luoda yhteinen jalkapalloon keskittynyt yhteistyö, josta kaikki hyötyvät. Toiminnan tavoitteena laatu on kaiken keskiössä mm. saada nuoret
jatkamaan harrastustaan mahdollisimman pitkään oman tasoisessa ympäristössä.
Luopioisten kuntoradan peruskunnostus/Lions Club Luopioinen r.y.
JULKINEN TUKI: 13 485,5
KOKONAISBUDJETTI: 26 971
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.4.2016–31.8.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Luopioisten kuntorata sijaitsee keskeisellä paikalla kirkonkylän keskustan läheisyydessä urheilukentän vieressä ja on hyvin suosittu niin urheilukentän käyttäjien kuin vakioja vapaa- ajanasukkaiden keskuudessa ympärivuotisesti. Se sijaitsee vaihtelevassa ja kaikin puolin
ulkoiluun hyvin sopivassa kumpareisessa metsämaastossa. Tällä hetkellä 1.4 km pitkä kuntorata
ei täytä monipuolisen liikunnan asettamia kriteerejä leveytensä, pohja- ja pintamateriaaliensa
eikä turvallisuuden puolesta. Aikojen kuluessa kuntorata ja sen ympäristö on lisäksi paikoin pusikoitunut ja muutenkin käytössä kulunut, mikä haittaa radan kunnossapitoa ja käyttäjien viihtyvyyttä. Projekti toteutetaan ympäristöministeriön käynnistämän valtakunnallisen uusiomaarakentamista edistävän UUMA -ohjelman liikuntapaikkojen rakentamista koskevien suositusten mukaisesti. Tavoitteena on, että kuntoradasta tehdään uusiomateriaaleja käyttämällä yksi UUMAohjelman demokohde.
Palvelutason laajennus ja kentän kunnostus/S&K Riding Oy
JULKINEN TUKI: 3 200
KOKONAISBUDJETTI: 16 000
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 10.4.2016–7.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Equitron magneettihoitolaitteen hankinta hevosten hoitoon ja kuntoutukseen. Valmennustilojen kunnossapitotoimenpiteet.
Viialan Pallokentän tekonurmihanke/Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy
JULKINEN TUKI: 79 984,8
KOKONAISBUDJETTI: 252 000
PAIKKAKUNTA: Akaa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–1.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Viialan Peli-Veikot ry ja Toijalan Pallo-49 ry ovat perustaneet oy:n, Akaan
Jalkapalloilun Tuki Oy:n (AJT), jonka tehtävänä on rakentaa, hallinnoida ja markkinoida Akaaseen
perustettavia tekonurmikenttiä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto on käytettävä Akaan jalkapalloilun olosuhteiden kehittämiseen. AJTn tavoitteena on rakentaa Suomen Palloliiton ja FIFA:n Star 2 luokan kriteerit täyttävä
tekonurmikenttä Viialan Pallokentälle akuutin kenttävajeen ratkaisemiseksi Akaassa. Haluamme
vahvistaa Akaan seuratoiminnan elinvoimaisuutta ja pelaajakehitystä sekä kasvattaa pelaajamääriä. Kaupungissamme on jo nyt yli 500 lisenssin omaavaa pelaajaa ja uskomme harrastajamäärien
kasvavan, kun harjoitusolosuhteet paranevat. Akaan jalkapalloseurat voisivat hyödyntää tekonurmikenttää harjoituksissaan suurimman osan vuodesta. Tällä hetkellä akaalaisten seurojen sadat
pelaajat käyvät syksystä kevääseen harjoituksissa muun muassa Valkeakoskella ja Vesilahdella.
Oman kaupungin kenttä lyhentäisi harjoitusmatkoja ja houkuttelisi lisää lapsia liikuntaharrastuksen pariin. Lähellä oleva tekonurmikenttä vähentäisi myös akaalaisten lapsiperheiden tarvetta
kuljettaa lapsia harrastuksiin naapurikuntiin, helpottaisi muuta harrastamista, vähentäisi luonnon
saastumista ja toisi lisää aikaa perheiden yhdessäololle. Haluamme rakentaa uuden lähiliikuntapaikan Viialan pallokentän lähialueella asuville yli 750 lapselle ja nuorelle sekä heidän perheilleen.
Koulupäivien jälkeen kentällä voisi järjestää kerhotoimintaa. Viialan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys tukee voimakkaasti hankettamme. Akaan kaupunki ja AJT allekirjoittavat maanvuokra- ja
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kumppanuussopimuksen. Akaan kaupunki vuokraa Viialan Pellokentän maa-alueen, pukuhuonetilat ja huoltohallin veloituksetta 20 vuodeksi AJTlle. (KOKONAISUUDESSA TALLENTAMINEN EI
MAHDOLLISTA MERKKIRAJOITUKSEN VUOKSI; JATKUU ERILLISELLÄ LIITTEELLÄ)
Kävelyreitti Sutonen/HUHDIN KYLÄYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 9 500
KOKONAISBUDJETTI: 19 000
PAIKKAKUNTA: Urjala
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Huhdin kyläyhdistys r.y. haluaa tarjota kaikille lähiseudun asukkaille monipuolisen lähiliikuntapaikan, jossa luontokokemuksella on iso merkitys. Yhdistys hoitaa Lammiharju-nimistä ulkoilupaikkaa, jota on viime vuosina kehitetty mm. hanke- ja lahjoitusrahoituksella
toimivaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. (Lammiharju ja Lammiharju2). Yhdistys on niinikään jo vuosien ajan huolehtinut Urjalan Asemanseudun hiihtoladuista ja niitä myötäillen alueelle on päätetty
rakentaa opastettu kävelyreitistö. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on metsän virkistyskäyttö noussut merkittäväksi terveyttä edistäväksi tekijäksi. Jo pienikin aika metsässä laskee ihmisen stressitasoa ja virkistää kokonaisvaltaisesti koko kehoa ja mieltä. Kävelyreitistö tukee luontevasti Lammiharjun alueen palvelutarjontaa ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Yksityisten maanomistajien
kanssa on tehty sopimukset alueen käytöstä ja mahdollisista maanparannuksista ja rakennustöistä toteuttamistapoineen. Paikallisia yrittäjiä toivotaan yhteistyökumppaneiksi. Alueelle tullaan hankkimaan tarvittavat opasteet ja kartat sekä reitin varrelle rakennetaan kota. Hanke tullaan toteuttamaan pääasiallisesti talkootyönä v.v. 2016-2019 aikana.
Ritvalan nuorisoseurantalon remontin hankesuunnitelma/Ritvalan Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 8 910
KOKONAISBUDJETTI: 18 810
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 23.6.2015–1.3.2016
HANKKEEN KUVAUS: Ritvalan nuorisoseurantalon hankesuunnitelma pitää sisällään kaikki olennaiset osa-alueet laajasta remontista. Talon kuntotarkastuksen ,sen pohjalta tehtävän varsinaisen
kunnostussuunnitelman joka pitää sisällään kestävän kehityksen mukaisen lämpöeristyksen ja peruslämmitysratkaisun, iv- ja lvi-suunnitelmat sekä täydellisesti uudistetun sähkösuunnitelman.
Suunnitelmissa otetaan huomioon kotiseutuliiton ja museoviraston suositukset sekä elintarvikeviranomaisten lait. Tällä hankesuunnitelmalla pyritään ensisijaisesti siihen, että Ritvalan kylän
asukkailla olisi ympärivuotinen harrastus ja kokoontumistila. Toissijainen tavoite on saada Valkeakosken talousalueelle vuokrattava ,toimiva ja kaunis talo ympärivuotiseen käyttöön.
1.36 PIÄLLYSMIES RY
KultRinki, kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta hanke/ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
JULKINEN TUKI: 96 000,1
KOKONAISBUDJETTI: 137 143
PAIKKAKUNTA: Savonlinnan seutu
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HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.11.2015–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: KultRinki -hankkeen tarkoituksena on aloittaa Savonlinnan seudulla monialainen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Kulttuuri ja liikunta
toimivat niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina tekijöinä.
Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan
vakiinnuttaminen. KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa
hyvinvointiinsa entistä enemmän.
Harjoitusolosuhteiden parantaminen/Savonlinnan Palveluskoirayhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 11 200
KOKONAISBUDJETTI: 22 400
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, yhdistyksistä riippumatonta
harrastustoimintaa ja mahdollistaa kaikille harrastajille nykyaikaiset, turvalliset ja terveet harjoitusolosuhteet. Toimintamme jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että voimme luoda hyvät harjoitusmahdollisuudet alueen nuorille ja liikuntarajoitteisille sekä muille eritysryhmille. Hankkeen toteutumisen myötä alueellinen koiraharrastustoiminta pystytään nostamaan lähemmäksi valtakunnallista tasoa. Tavoitteena on myös tarjota harjoitustilaa muille harrastusseuroille lajista riippumatta. Hankkeen tulokset ovat nähtävissä mm. jäsenmäärän kasvuna, kilpailu- ja koulutustoiminnan elävöitymisenä ja yhdistysten välisen yhteistyön laajentumisena. Hankkeen toimenpiteet
ovat harjoitusalustan (tekonurmimatto) asentaminen, pyörätuoliluiska, välineistön ajanmukaistaminen kontaktiesteiden osalta.
Saunarakennus/Tervastupa Olavin Retkeilijät ry
JULKINEN TUKI: 27 510
KOKONAISBUDJETTI: 55 020
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Investointihankkeena Tervastuvan saunarakennus puretaan ja korvataan
uudella. Entinen rakennus on 40 vuotta vanha, huonokuntoinen, kevyesti rakennettu, eikä ole
kohtuukustannuksin korjattavissa. Kehittämishankkeena on tarkoitus rakentaa tuleva sauna sekä
tuparakennus esteettömäksi liikuntarajoitteellisille.
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Ampumasimulaattori/Kerimäen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 7 905
KOKONAISBUDJETTI: 15 810
PAIKKAKUNTA: Kerimäki
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ampumasimulaattorin hankkiminen koulu- ja nuorisotyötä sekä kehittämällä kylien elinvoimaisuutta ja vapaa-ajan harrastusten mahdollisuuksien
lisääminen Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen alueella.
Pohjois-Heinäveden valaistu kuntorata/HEINÄVEDEN KUNTA
JULKINEN TUKI: 75 634,73
KOKONAISBUDJETTI: 76 237
PAIKKAKUNTA: Heinävesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2017–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on taata nykyaikaiset ja tasavertaiset kuntoilu- ja
hiihto-olosuhteet Pohjois-Heinäveden asukkaille ja koululaisille. Hankkeessa rakennetaan 1,7 km
mittainen valaistu kuntorata Pohjois-Heinävedelle Karvion koulun läheisyyteen.
Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 84 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–1.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hyvinvoinnin Virtaa kyliin ja yhdistyksiin (Savonlinnan maaseutualueet,
Enonkoski, Heinävesi) Hankkeen avulla tavoittelemme virkeämpää kylä- ja yhdistystoimintaa, lisää
liikettä ja hyvinvointia alueelle. Kylien ja yhdistysten toimintaa organisoidaan ja innostetaan oikeaan suuntaan kannustamalla nuoria toimintaan mukaan. Nuorille annetaan enemmän valtaa kylien yhdistysten toiminnassa esim. johtokuntiin kutsumalla, tapahtumien suunnittelussa, toimintasuunnitelmien tekemisissä, tiedottamisessa ym. Yhteistyö kuntien ja kaikkien yhdistysten kesken hankkeessa suuressa roolissa esim. erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta. Yhteiset
suunnittelupalaverit luovat pohjan yhteiselle tekemiselle. Yhteisöllisyyttä parannetaan yhdessä
tekemällä ja tapahtumia lisäämällä liikunnallisen tekemisen kautta lapsille, nuorille, aikuisille ja
vanhuksille. Hankkeen tiedottaminen aktiivisesti tuo nuorten tekemistä esiin ja kertoo uusista ideoista mitä hankkeen kautta syntyy myös muille osapuolille. Tavoitteena: Yhteistyön lisääminen eri
toimijoiden kesken, nuorten saaminen yhdistystoimintaan mukaan suunnittelemaan, hyvinvoinnin lisääminen liikunnallisen tekemisen ja tapahtumien kautta, osaamisen lisääminen kyläyhdistyksiin ja seuroihin kouluttamalla tekijöitä, paikallisten vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen
toiminnassa. Miksi tämä hanke? Kuntien talousahdingon vuoksi kuntien mahdollisuudet liikunnan
järjestämiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten
kanssa on tullut esille, että sporttihankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien
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liikuttamisessa. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla
koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.
Kyläyhdistyksen talousrakennus/Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 23 188
KOKONAISBUDJETTI: 46 376
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kylätalon, entisen Rönkönvaaran koulun, talousrakennuksen kunnostaminen. Ulkoverhouksen uusiminen ja maalaus, sisätilojen (sauna ja vessat) muuttaminen varastotilaksi. Ulkorakennuksessa on mm kyläläisten jätteiden lajittelupiste. Kylätalon tiloissa oleva kirjavarasto siirretään korjattavaan talousrakennuksen varastotilaan, jolloin urheiluvälineille ja biljardipöydälle vapautuu tilaa kylätalosta.
1.37 POHJOIS-KYMEN KASVU RY
Ruislehdonmäen leirialueen kehittämishanke/KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI R.Y.
JULKINEN TUKI: 106 108
KOKONAISBUDJETTI: 212 216
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kymenlaakson partiopiiri ry leirialueen kehittäminen niin että alue pystyy
paremmin palvelemaan käyttäjien muonitus, ohjelmatarjonta, telttamajoitus sekä jätehuolto tarpeita.. Samalla kehitetään alueen puulajipuistoa palvelemaan paremmin koulutus ja virkistyskäyttö. Polkuverkoston kehittämisellä ohjataan liikkumista alueella ja suojellaan luontoa.
1.38 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY
Sodankylä Skatepark/SODANKYLÄN KUNTA
JULKINEN TUKI: 72 263,75
KOKONAISBUDJETTI: 111 175
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.8.2015 – 30.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Sodankylän kunta rakentaa nuorten toiveiden mukaisesti skatepark -alueen
urheilupuiston alueelle. Hankesuunnittelussa kuultu nuorten toiveita ja yksityisestä rahoituksesta
vastaa paikkakunnan yritykset ja yksityiset henkilöt. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nuorten rullalautailu harrastus, koota nuoret yhteen paikkaan harrastamaan lajia sekä innostaa harrastuksen pariin. Hanke lisää nuorten viihtyvyyttä kotiseudulla ja harrastus mahdollisuuksia Sodankylän kotiseudulla.
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Pyhä-Luosto MTB esiselvitys/Pelkosenniemen kunta
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 16 667
PAIKKAKUNTA: Pelkosenniemi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.7.2015–30.6.2016
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshanke maastopyöräilyreitin tekemisestä Pyhä-Luosto välille.
Hankkeessa kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja reitille, käydään keskusteluja reitin mahdollisuuksista yritysten, kuntien, ja alueen kylien kanssa. Kartoitetaan saadaanko kytkettyä reitille Suvannon ja Pyhäjärven kylät. Hankkeessa selvitetään reittien teon kokonaiskustannukset ja kartoitetaan sen teon mahdollisuutta maanomistajien lupien muodossa. Hankkeessa myös kartoitetaan
reitin potentiaalia ja soveltuvuutta jatkossa mm. kilpailuihin ja tapahtumiin.
Törmäsen Keidas ympärivuotiseen käyttöön/TÖRMÄSEN KYLÄYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 89 314,17
KOKONAISBUDJETTI: 137 406
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.2.2016–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Törmäsen kyläyhdistys ry parantaa Törmäsen Keitaan(kylätalo) toimivuutta
ja käytettävyyttä. Hankkeessa rakennetaan lisäosa (puolilämmin välinevarasto)kylätaloon, uusitaan lämmitysjärjestelmä ilmalämmitykselle, lämpöeristetään taloa, uusitaan keittiön koneet ja
kalusteet sekä hankitaan välineet kokousten ym. pitoa varten. Lisäksi uusitaan sisäpinnat ja ikkunat ja ovet. Keidas saadaan näin ympärivuotiseen käyttöön, työllistetään henkilöitä, tarjotaan tiloja harrastusryhmille ja kokoontumispaikalle. Käyttäjinä talolla ovat Törmäsen ja lähiseudun
asukkaat sekä vierailijat ja tilojen vuokraajat.
Riipin Matin pirtin lämmitystehokkuuden parantaminen/RIIPIN KYLÄYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 5 035,34
KOKONAISBUDJETTI: 7 747
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–1.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Riipin Kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on mm. edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä edistää kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus ja kulttuuritoimintaa. Tätä tarkoitusta varten Riipin kyläyhdistys ry. hankki omistukseensa
Riipin Matin pirtin Sodankylän kunnalta 2014. Riipin kyläyhdistys ry käynnistää hankkeen 2015
syksyllä pirtin lämmitystehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa Riipin Matin pirttiin asennetaan
ilmalämpöpumppu sekä uusitaan sähkölämmittimet energiatehokkaimmiksi sekä uusitaan ikkunatiivistykset. Pirtin lämmitysmuoto saadaan näin kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Hankkeen avulla mahdollisestaan kylätalon ylläpidon kustannustehokkuus ja aktiivinen
kylätoiminta pitkälle tulevaisuuteen.
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Nuorgamin erämaaelämykset/Ideakoski Ky
JULKINEN TUKI: 19 792,32
KOKONAISBUDJETTI: 56 550
PAIKKAKUNTA: Utsjoki
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Erämaaelämyksien tavoitteena on lisätä Nuorgamin alueen matkailua tarjoamalla uudentyyppisiä luontoelämyksiä kuten leijavaelluksia ja melontaa tunturijoilla. Kohderyhmänä on sekä kotimaiset että ulkomaalaiset matkailijat. Hankkeen tavoitteena on hankkia kalustoa, joilla erämaavaellukset mahdollistetaan.
Sallalaiset suunnistamaan!/Sallan Karhut ry
JULKINEN TUKI: 9 571,3
KOKONAISBUDJETTI: 14 725
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on saada lapsille ja nuorille uusi, mielekäs harrastusmahdollisuus, joka soveltuu myös kaikille ikäryhmille. Innostus suunnistusharrastukseen saadaan tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen sekä muiden paikallisten urheiluseurojen
kanssa. Toimintaan voivat osallistua kaikki Sallan kunnan asukkaat sekä täällä vierailevat turisit.
Hankkeen toteutuessa lasten ja nuorten viihtyvyys paranee mielekkään harrastamisen kautta.
Näin myös kesäaikana liikkuminen lisääntyisi. Sallalaiset urheiluseurat eivät ole järjestäneet säännöllistä ohjattua harrastus- ja kilpailutoimintaa kesäaikana. Hankkeessa on tarkoitus ostaa Sallaan
Emit-suunnistusjärjestelmä sekä OCAD-kartanpiirto-ohjelma. Hankkeessa päivitetään Sallassa
olemassa olevat suunnistuskartat digitaaliseen muotoon sekä aloitetaan kuntorastitoiminta.
Näillä toimenpiteillä päästään nopeasti alkuun. Myöhemmässä vaiheessa tehdään myös uusia
karttoja. Sallan koulutoimi saa järjestelmän käyttöönsä koulun liikuntatunneille. Lisäksi lapsille
tehdään ratoja kuntorastitoimintaan liittyen. Koulun alueella olevat opetuskartat päivitetään ja
opettajille pidetään koulutustilaisuus, jotta he voisivat hyödyntää hankittuja laitteita tehokkaasti.
Kesäaikana tarjotaan matkailijoille mahdollisuutta käydä suunnistamassa maastoon jätetyillä radoilla kuntorastitapahtumien jälkeen. (rata maastossa muutamia päiviä) Kynnys harrastuksen
aloittamiseen pyritään saamaan mahdollisimman alhaiseksi, jotta kuntoilijat saisivat kipinän aloittaa suunnistusharrastus. Hankkeen vastuuseura on Sallan Karhut. Toinen paikallinen urheiluseura
Oulangan Seutupojat tukevat hanketta talkootyöllä sekä myöhemmässä vaiheessa pitämällä kuntorasteja. Näin saamme toimintaa laajennettua muuallekin kuin kirkonkylän alueelle.
Kursun kylätalon kunnostus-hanke/Kursun Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 15 211,17
KOKONAISBUDJETTI: 23 402
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Kursun kyläseura Ry on Sallan kunnan Kursun kylässä toimiva yleishyödyllinen kyläseura, joka omistaa 1950-luvulla rakennetun kylätalon. Kursun koulu lakkautettiin 2014,
ja on ollut myynnissä siitä asti. Kylätalo on ainut pysyvä kokoontumistila kyläläisille. Kylätalon katon päreen päällä oleva huopa on päässyt huonoon kuntoon, samoin ulkoverhoilun maalipinta on
rapistunut. Hankkeen aikana pellitetään katto ja maalataan ulkoseinät. Hankkeen tavoitteena on
säilyttää kylätalo. Hankkeen kohderyhmä on Kursun ja sen lähialueen kyläläiset.
Tanssiteatteriprojekti "Tie jouluun"/SODANKYLÄN TANSSI R.Y.
JULKINEN TUKI: 13 779,99
KOKONAISBUDJETTI: 15 311
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 23.10.2015–31.3.2016
HANKKEEN KUVAUS: 42300 42460 Tanssiteatteriprojektin päätarkoitus on lisätä nuorten ja lasten
positiivisia kokemuksia kotikunnastaan ja avata harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä yhteisöllisyyttä tanssiteatterin keinoin. Projektin aikana luomme nuorten kanssa tanssiteoksen "Tie jouluun" molemmilla paikkakunnilla. Nuoret osallistuvat sekä juonen että toteutuksen luomiseen.
Projektista saadaan toimintamalli teatteriprojektin toteuttamiseen samalla rungolla eri kylissä eri
sisällöllä.
Joutsijärven Kylätalo/Joutsijärven Kylätalo ry
JULKINEN TUKI: 142 099,1
KOKONAISBUDJETTI: 218 614
PAIKKAKUNTA: Kemijärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.1.2016–24.1.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hanke käsittää entisen Joutsijärven rautatieaseman rakennusten ja maapohjan hankinnan ja asemarakennuksen saneerauksen kylätaloksi. Rakennuksen hankinnan ja saneerauksen lisäksi hankkeessa hankitaan irtaimistoa, kalustoa ja koneita, kylätalossa tapahtuvan
yleishyödyllisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on saada kyläyhteisölle ja sen asukkaille yhteinen harrastus- ja kokoontumistila. Hankkeen kohderyhmänä ovat Joutsijärven kylän
asukkaat ja kylän eri yhdistykset ja niiden jäsenet. Kylätalon palveluihin on tarkoitus myöhemmin
liittää myös ikäihmisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia ja palveluita.
Tuumasta toimeen - Inarin kylien investointihanke/Inarin kunta
JULKINEN TUKI: 27 628,76
KOKONAISBUDJETTI: 42 506
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tuumasta toimeen -investointihanke on jatkoa Inarin kunnan kylien Ideat
kehiin -esiselvityshankkeelle. Ideat kehiin -hankkeessa etsittiin kylien kehittämistoiveita ja ideoitiin tulevaisuutta tulevaisuuspajailloissa. 11 inarilaisen kyläyhdistyksen toiveista ja tarpeista toteutettiin kylälähtöiset kyläsuunnitelmat sekä kärkihankepiirustukset ja -kustannuslaskelmat,
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joista nyt haettavassa Tuumasta toimeen -hankkeessa toteutetaan ja rakennetaan viidelle kylälle
valmiiksi kyläläisten käyttöön. Investointihankkeessa valmistetaan viidelle kylälle postilaatikkorivistöjä, grillikota, luontopolkujen varteen infotauluja ja -katoksia sekä ulkokäymäliä. Hankeaika on
1.8.2016 - 30.9.2017 ja hankebudjetti on 42.505,79 euroa. Hanketta hallinnoi kyläyhdistysten
puolesta Inarin kunnan taseyksikkö Elinkeinot & kehitys Nordica.
Frisbeegolfradasta virtaa ja hyvinvointia/PYHÄ-LUOSTON MATKAILUYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 10 003,5
KOKONAISBUDJETTI: 15 390
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Luosto on yksi Sodankylän kunnan 30 kylästä. Luoston kylässä asuu vakituisesti n. 100 asukasta. Vakituisten asukkaiden joukko muodostuu aktiivisista työikäisistä asukkaista, lapsiperheistä ja jo eläköityneistä asukkaista. Kylän pääasiallinen elinkeino on matkailu.
Luoston kesäkauden palvelut ovat talveen verrattuna vähäiset. Kesän pääasiallinen aktiviteetti on
patikointi ja/tai pyöräily Pyhä-Luosto kansallispuistossa, sen lisäksi alueen lammissa ja joella voi
harrastaa kalastusta. Alueella on myös pieni leikkipuisto pienlapsiperheille. Luoston frisbeegolfradan odotetaan tuovan hyvinvointia lisääviä harrastusmahdollisuuksia kyläläisille, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan sesonkityöntekijöille sekä laajentavan palvelutarjontaa kesämatkailijoiden
houkuttelemiseksi ja viipymän pidentämiseksi. Pitkällä aikavälillä 18-väyläinen frisbeegolfrata
vahvistaa Luoston kylän pääasiallista elinkeinoa, matkailua, ympärivuotisesti ja edesauttaa näin
osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamista ympärivuotisesti.
Sykettä Seutulaan -lämmöllä!/Hautajärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11 265,6
KOKONAISBUDJETTI: 17 332
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan kylätalo Seutulaan ilmalämpöpumput (3 kpl) sekä uusitaan ulko-ovet (6 kpl) ja maalataan kahvila-kokoustilat. Tavoitteena on talon lämmityskulujen
pienentäminen ja talviaikaisen käytön mahdollistaminen paremmin. Sallan Hautajärvellä sijaitseva kylätalo on alueen ainoa liikunta- ja kokoontumistila ja sen käyttöä halutaan mahdollistaa
kaikille ikäryhmille. Jatkossa on suunnitteilla lisätä esimerkiksi terveydenhoitopalveluita ja muita
toimintoja jotka mahdollistavat tai lisäävät kylän elinvoimaisuutta sekä helpottavat syrjäkylillä
asumista.
Kiiku, liiku ja rakenna robotti/Pelkosenniemen kunta
JULKINEN TUKI: 91 46,15
KOKONAISBUDJETTI: 14 071
PAIKKAKUNTA: Pelkosenniemi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–31.8.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan nuorten toiveiden mukaisesti ulkoliikuntavälineitä ja
kaksipaikkainen keinu. Rakenteet sijoitetaan siten, että niille pääsy on esteetöntä ja ne palvelevat
kaikenikäisiä ja lisäävät kohteiden monipuolista käyttöä. Tavoitteena on kannustaa omaehtoiseen
ulkoliikuntaan ja lisätä kirkonkylän viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Positiiviset liikuntakokemukset auttavat nuoria kasvussa ja kehityksessä ja luovat uskoa omiin kykyihin. Hankkeessa hankitaan myös
robotti- ja koodausvälineistö kerhotoiminnan mahdollistamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Porotila- ja luontomatkailun ohjelmapalvelut/Ilpo Kumpula
JULKINEN TUKI: 12 981,85
KOKONAISBUDJETTI: 37 091
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 1.7.2016–11.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tarjotaan paikallisuuteen ja perinteeseen pohjautuvia porotila- ja luontomatkailun toiminnallisia, yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmapalveluita kotimaisille ja kansainvälisille
pienille asiakasryhmille ja perheille. Rakennetaan ohjelmapalvelutoiminnan kannalta välttämättömät rakennukset ja rakennelmat ja hankitaan toimintavälineitä.
Kylätalo Giisán remonttihanke/Utsjokisuun Kyläyhdistys-Ohcejotnjalmmi Gilisea ry
JULKINEN TUKI: 9 750
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Utsjoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla korjattava kylätalo on koko kylälle tärkeä käynti- ja toimintapaikka. Siellä tarjottavat palvelut ovat paikkakuntalaisille tärkeät ja siitä on muodostunut mielenkiintoinen vierailukohde myös matkailijoille. Kahvilasalin ja eteisen kalusteita uudistetaan.
Keittiön kalusteet ja koneet uudistetaan kokonaan ja lattian pinta uusitaan. Kirppishuoneen kalusteita uusitaan sekä eteläpään eteistilan huonokuntoinen lattia. Pihalla leikkipaikan seutu raivataan ja sinne hankitaan kalusteita lasten viihtyvyyden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on säilyttää koko kylälle tärkeäksi muodostuneen Kylätalo Giisán kunto ja käyttökelpoisuus hyvänä sekä
parantaa sen toiminnallisuuksia.
Luontomatkailupalveluiden kehittäminen/Kairankutsu Oy
JULKINEN TUKI: 4 987,18
KOKONAISBUDJETTI: 14 249
PAIKKAKUNTA: Pelkosenniemi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 8.8.2016–18.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yritys hankkii toiminnan kasvun johdosta lisää kalustoa luonto- ja kulttuurimatkailuohjelmapalveluihin. Hankkeen tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja työpaikkojen luominen.
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Vuotson kuntosali/Vuotson kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19 998,13
KOKONAISBUDJETTI: 30 766
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 21.11.2016–1.1.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on saada Vuotsoon koko kylän yhteiseksi tarkoitettu kuntosali. Kuntosalia varten hankitaan tarvittavat kuntosalilaitteet, muut tarvikkeet ja kunnostetaan tila kuntosalikäyttöön soveltuvaksi. Tavoitteena hankkeella on tarjota Vuotson kyläläisille kehittää ja ylläpitää hyvinvointia sekä lisätä kylän viihtyvyyttä ja elinvoimasuutta.
Investoinnit Näätämön erä-ja luontopalvelulle/Lap Adventures Oy
JULKINEN TUKI: 18 794,24
KOKONAISBUDJETTI: 53 698
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.12.2016–20.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa investoidaan alkavan luonto- ja erämaapalveluyrityksen toiminnassa tarvittaviin välineisiin. Yritys toimii Näätämö-Sevettijärvi alueella ja järjestää erämaareissuja
niin yksityisille kuin yritysryhmille. Tavoitteena on työllistää yrityksen kaksi osakasta.
Vuostimon frisbeegolf- rata/Vuostimon kyläyhdistys Kuppulat ry
JULKINEN TUKI: 8 123,95
KOKONAISBUDJETTI: 12 498
PAIKKAKUNTA: Kemijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: 42826 43100 Vuostimo on pieni kylä Kemijärven pohjoisosassa. Kylässä ei
ole harrastusmahdollisuuksia. Kylään rakennetaan 9-väyläinen frisbeegolf- rata. Hankkeen tavoitteena on saada nuorille harrastusmahdollisuus ja lisätä vanhemman väen liikkumista.
Vanhan Vallovaaran koulun muuttaminen matkailutoimintaan/Kairalan Kievari Oy
JULKINEN TUKI: 48 652,8
KOKONAISBUDJETTI: 139 008
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI. Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan vanha Vallovaaran koulu pienimuotoiseen majoitus- ja elämysmatkailutoimintaan. Kouluun tehdään pinta- ja sisäremonttia siten, että ne vastaavat tämän päivän matkailijoiden vaateita. Kohteessa tarjotaan majoitusta ja ohjelmapalveluita
omatoimisille matkailijoille sekä tarjotaan tiloja erilaisille kursseille ja tapahtumille. Palveluita tarjotaan eränkävijöille, retkeilijöille, moottorikelkkailijoille sekä koulutuksien ja tapahtumien järjestelijöille. Hankkeen tavoitteena on saada peruskunnostaa koulu niin hyvään kuntoon, että siellä
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voidaan tarjota laadukkaita palveluita asiakkaille. Välillisenä tavoitteena on elvyttää Vallovaaran
kylän elinvoimaa ja luoda pysyviä työpaikkoja. "Vanhassa Sallassa on jo keskiajalta lähtien pidetty
kievareita. Kuolajärven kylällä kestikievarin pito oli annettu Janne Kairalalle, jonka talo oli Kurtin
tien varressa ja oli näin ollen sopiva paikka kievarille". (Kirjasta: Eeva-Liisa Vuonala, Kuolajärven
kylä - pakkoluovutettu, s. 168.) Hankkeella halutaan myös elvyttää kievarin pitoa itärajan läheisyydessä.
1.39 POKO RY
Treeniryhmä/RUOVEDEN PIRKAT R.Y.
JULKINEN TUKI: 28 192
KOKONAISBUDJETTI: 35 240
PAIKKAKUNTA: Ruovesi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 26.8.2015–26.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on kaksivuotinen projekti, jossa ensimmäisenä vuonna valmennustoiminta pilotoidaan ja varsinaisen toimintamallin suunnittelu toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen ja urheiluseurojen kanssa. Hankkeen toisena vuonna suunnitelma viedään käytäntöön ja
juurrutetaan osaksi pysyvää toimintatapaa. Tavoitteena on kehittää aktiivista toimintaa tarjoava
liikuntaympäristö ja nuoren kehittymistä tukeva tavoitteellisen harjoittelun toimintamalli yhteistyössä koulujen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uusi toimintamalli mahdollistaa niin liikunnallisen elämäntavan kehittymisen kuin omalla paikkakunnalla mahdollistuvan huippu-urheilun
koulupäivän aikana siten että urheiluvalmennus sisällytetään koulupäivien sisälle.
IktyoCare - erityisryhmien vesistöohjaajakoulutus/Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 68 821,2
KOKONAISBUDJETTI: 98 316
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Koulutus ja tiedonvälitys
HANKEAIKA: 1.8.2015–31.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Erityisryhmien vesistöohjaajaosaajien koulutushankkeen (1.8.201530.10.2016) kohderyhmänä ovat hoiva- ja hyvinvointialan yritykset, jotka tarjoavat erityisryhmille
luontoa hyödyntäviä kuntoutumista, työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä edistäviä palveluita. Toimijoina ovat erityisryhmien kanssa työskentelevät laitokset, kylpylät, toimintakeskukset,
hoitokodit, nuorisokeskukset, kalastus- ja eräoppaat. Koulutus antaa väylän laajentaa tarjontaa
uusille kohderyhmille. Vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa aiemmin järjestetty. Koulutuksessa
perehdytään erityisryhmien kanssa toimimisen haasteisiin turvallisuuden, luonnossa liikkumisen
sisältöosaamisen, sosiaalisen ja psykologisen osaamisen sekä liiketalousosaamisen ja yrittäjyyden
näkökulmista. Vesistöluonnon äärelle vietäviä palveluiden loppukäyttäjäryhmiä ovat mm. monija vaikeavammaiset, ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Koulutuksessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun monipuolista sosiaali-, hyvinvointi- ja liiketalousalan osaamista. Kalastuksen ja vesistöluonnon parissa toimineet kokeneet ammattilaiset työskentelevät hankkeessa asiantuntijakouluttajina. Pääasiallinen
koulutuspaikkakunta on Mänttä-Vilppula, jonka ympäristössä olevia koulutukseen soveltuvia esteettömiä luontokohteita hyödynnetään.
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1.40 POMOVÄST RF
Sähköisten taululaitteiden hankinta/Kyrkslätt Skytteförening KSF rf
JULKINEN TUKI: 98 99,09
KOKONAISBUDJETTI: 19 938
PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kyrkslätt Skytteförening on määrätietoisesti kehittänyt toimintansa 2000luvulla, sekä laadullisesti että määrällisesti ja saavutti sinettiseurastatuksen 19.11.2015. Seuran
toiminnan edelleen kehittämisen ensisijainen haaste on suorituspaikkojen vähyys ja vanhanaikaisuus. Seura menetti Masalan ulkoradan 31.12.2015 ja joutuu tulevana kesänä keskittämään ulkoaktiviteetit Inkoon radalle. Kirkkonummen kunta on tehnyt vuokrasopimuspäätöksen Vuohimäessä sijaitsevan 1,5ha maa-alueen vuokraamisesta ampumaratakäyttöön. Seura on laatinut suunnitelmat uudelle ampumaradalle mutta tarvittavien lupien lainvoimaisuuden saavuttaminen tulee
viemään aikaa. Rakentamaan päästään aikaisintaan 2017-18. Sisätiloissa harrastettava ilmaaseammunta on täällä hetkellä seuran harrastetuin laji. Kirkkonummella on kuitenkin tarjolla riittämättömät tilat vanhanaikaisilla taululaitteilla. Sähköisiä taululaitteita jotka ilmoittavat tulokset
kymmenesosapisteen tarkkuudella, kuten arvokisoissa vaaditaan, ei ole käytettävissä olevalla
Kirkkonummen kunnan radalla tai yksityisillä suorituspaikoilla tarjolla. Määrätietoinen harjoittelu
vaatii kuitenkin sähköisiä taululaitteita. Harjoitustilanteissa sähköiset taululaitteet tarjoavat muitakin etuja. Laitteet voidaan kalibroida lyhyemmälle ampumaetäisyydelle kuin 10m. Tämä antaa
mahdollisuuden hyödyntää sinänsä ilma-aseammuntaan riittämättömiä tiloja. Tarjolla on helposti
siirrettävissä olevia lyijyloukuilla varustettuja laitekokonaisuuksia jotka mahdollistavat tilapäisen
ampumaharjoittelun erinäisissä tiloissa, jopa omakotitalojen kellareissa, autotalleissa yms. Seura
etsii jatkuvasti ilma-aseammuntaan sopivia tiloja. Tällä hetkellä seuran käytettävissä ovat Kirkkonummen kunnan Gesterbyn koulukeskuksen väestösuojan 6 paikkainen rata jolla on paperiset
taululaitteet ja sovittaessa Masalan LähiTapiola Sportcenterin tilat jonne seuran kuitenkin pitää
tuoda mukaan omat taululaitteensa. Seura on myös sopimussuhteessa Kisakallion urheiluopiston
kanssa jolla on jonkin verran sähköisiä taululaitteita, ei kuitenkaan riittävästi suuriin tapahtumiin.
Hankittavat taululaitteet soveltuvat myöhemmin käytettäväksi myös ulkoammuntaan pienoiskiväärillä rakennettavalla Vuohimäen radalla.
FlowRiders maastopyörä- ja ulkoilureitit/Flow Riders ry
JULKINEN TUKI: 57 686,72
KOKONAISBUDJETTI: 88 749
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.1.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda kansainväliset mitat täyttävä ulkoilu- ja
maastopyöräreitistö Fiskars Ruukin ympäristön kulttuurihistoriallisiin maisemiin. Reitistö luo uuden tyylisen ja nykyaikaisen mahdollisuuden kokea maaseudun luonto ja sen virkistysarvo sekä
liikunta. Pääpaino reitistössä on laadukas ja turvallinen mahdollisuus nuorille, aikuisille ja vähän
vanhemmille ihmisille kokea lähiliikunnan iloa luonnon ja ympäristön huomioivalla tavalla.
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Li Yachts - uusi purjevenekonsepti/Subreering Ammattisukellustyöt Oy
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Hanko
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 16.6.2016–8.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Li Yachts - uusi purjevenekonsepti -hankkeen tavoite on suunnitella ja valmistaa kestävän kehityksen mukainen alumiinirakenteinen purjevenemalli, joka vastaa kasvavan
veneilijäjoukon haluun liikkua vesillä luontoa kunnioittaen. Hankkeen pitkäntähtäimen tuotekehityksen tavoite on vene, jolla voi purjehtia maailman ympäri ilman pisaraakaan fossiilisia polttoaineita. Hanke käynnistyy puolentoista vuoden pituisella tuotesuunnittelulla ennen ensimmäisen
piensarjan valmistusta.
Huoltorakennus/VEIKKOLAN VEIKOT RY
JULKINEN TUKI: 18 750
KOKONAISBUDJETTI: 37 500
PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Veikkolan Veikot ry hakee avustusta huoltorakennushankkeelle Veikkolan
urheilukentälle. Rakennus tulee palvelemaan seuran runsasta kilpailutoimintaa ja laajaa harrastajajoukkoa. Tavoitteena on saada asianmukaiset suojat kilpailu- ja harjoitustoimintaan.
KOST-VIRKE/Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf
JULKINEN TUKI: 37 066,8
KOKONAISBUDJETTI: 74 134
PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kehittämishankkeen tavoitteina on edistää Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueen kestävää käyttöä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun
ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella, sekä parantaa alueen
kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa tuotetaan Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueelle laaja kehittämissuunnitelma, jonka myötä aluetta kehitetään virkistyskäytön ja sitä palvelevan yritystoiminnan toimintaympäristönä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti alueen
luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvot huomioon ottaen.
Siuntion kuntosali/Oy Siuntion Monitoimihalli - Sjundeå Allaktivitetshall Ab
JULKINEN TUKI: 9 871,98
KOKONAISBUDJETTI: 19 744
PAIKKAKUNTA: Siuntio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Siuntion Monitoimihallin rakentamisen yhteydessä halliin varattiin siuntiolaisten ja lähiseudun asukkaiden pyynnöstä tilat myös kuntosalille. Tavoitteena kuntosali keskustassa, jolle olisi helppo tulla kävellen, pyörällä ja myös julkisilla kulkuneuvoilla eri puolilta kuntaa
(Siuntion kunnan ylläpitämät Avainlinjat). Kuntosali palvelisi kaikkia ikäryhmiä 16 v ylöspäin ja sitä
nuorempia ohjatuissa pienryhmissä kohtuullisella kuukausimaksulla. Lähimmät kuntosalit sijaitsevat Lohjalla, Kirkkonummella ja Cumulus-hotellissa 6 km päässä Pohjois-Siuntiossa. Kuntosali
täydentää hallissa olevien voimistelusalien, palloilutilan ja juoksuradan sekä vieressä olevan ulkourheilukentän monipuolista käyttöä. Nyt yhtiön hallitus katsoo, että oma rahatilanne avustuksen tukemana mahdollistaisi kuntosalitilan kalustamisen ja näin se voitaisiin avata yleisölle nopealla aikataululla.
1.41 PÄIJÄNNE LEADER RY
Tikkalan Nuorisoseurantalon kunnostus/Tikkalan Nuorisoseura Pyrintö ry
JULKINEN TUKI: 34 999,9
KOKONAISBUDJETTI: 53 846
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 22.11.2015–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Tikkalan Nuorisoseuran taloa. Kunnostuskohteet
ovat salin rossipohja, keittiön lattia sekä keittiössä kalusteiden uusinta. Myös salin ja keittiön sisäseinät maalataan. Sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan luiska liikuntaesteisille. Taloon asennetaan myös ilmalämpöpumput. Kohderyhmänä ovat kyläläiset, taloa käyttävät seurat sekä taloa
vuokraavat yksityiset henkilöt juhlapaikaksi. Tavoitteena on peruskorjata lattiat sekä kunnostaa
talo hankkeessa mainituilta osin ajanmukaiseksi.
Metsäpelit - huvia ja hyötyä metsästä/Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
JULKINEN TUKI: 207 831
KOKONAISBUDJETTI: 207 831
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Suomalaista metsää ei ole vielä pitkälle tuotteistettu metsätiedon jakamisen
osalta. Suomalaiset lapset ja nuoret aikuiset etääntyvät luonnosta ja metsästä. Metsä on kuitenkin
tärkeä työllistäjä ja raaka-ainevara, joten ihmisten tietämystä ja metsäsuhdetta pitää vaalia. Tässä
hankkeessa metsien käyttöä esitellään eri kohderyhmille pelillistämisen ja erilaisten tavanomaisten metsänhoitotoimien kautta. Hankkeessa perustetaan kiinteitä metsätaitoratoja, joihin yhdistetään metsän pelillistäminen erilaisten luontoaktiviteettien kautta. Peliratoja testataan koululaisilla ja samalla jaetaan rautaisannos metsätietoa. Peliä voidaan pelata suunnistamalla, geokätköilemällä, polkujuoksulla ja esim. kiipeilemällä siirtolohkareilla. Peli rakentuu kiinteiden metsätaitoratojen ympärille. Metsäradalla hyödynnetään digitekniikkaa, esim. QR-koodeja ja mobiiliteknologiaa. Lisäksi tehdään metsätaito-opas, joka julkaistaan internet-sivuilla. Kokonaisuudessa hankkeessa on tarkoitus kehittää metsäisiä tuotepaketteja matkailijoille, yrityksille ja koululaisille.
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Palvelupaketeille kartoitetaan yhteistyökumppanit muun kuin metsäisen toiminnan osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen peruskoulun oppilaat ja opettajat: alakouluista painopiste on 5-6-luokkalaisissa sekä yläkoululaiset. Myöhemmässä vaiheessa testaaminen muutamalle tykyryhmälle.
Aloittelijoille, nuorille ja eläkeläisille suunnattujen frisbeegolf-ratojen rakentaminen Heinolaan/Lords of Disc Golf ry
JULKINEN TUKI: 55 123,9
KOKONAISBUDJETTI: 84 806
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.2.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tullaan rakentamaan aloittelijatasoisia frisbeegolf-ratoja Heinolaan palvelemaan amatööri-/aloittelija-tasoisten lajin harrastajien lisäksi erityisesti lapsien, nuorien ja hieman vanhempien lajin harrastajien tarpeita. Radat tulevat olemaan kaikille ympärivuotisessa vapaassa käytössä ja ne tulevat sijoittumaan keskeisille sijainneille osin Heinolan koulujen
läheisyyteen tukemaan nuorten liikkumista. Heinolan tällä hetkellä ainoa frisbeegolf-rata Kippasuolla on ammattilaistasoinen rata, jonka vuoksi frisbeegolfin harrastaminen ei Heinolassa ole kovin mielekästä jos lajin on vasta aloittanut/aloittamassa tai jos harrastajan ikä tuo haasteita. Lajin
suosio kasvaa kasvamistaan vuosi vuodelta, jonka vuoksi uusia pelaajia on myös Heinolassa kaikissa ikäryhmissä. Hankkeen jälkeen Heinolan matalan aloituskynnyksen ja edullisten harrastusmahdollisuuksien määrä paranee merkittävästi.
Lintutorni Haran kosteikolle/Vuorenkylä-seura ry
JULKINEN TUKI: 12 345,87
KOKONAISBUDJETTI: 18 994
PAIKKAKUNTA: Hartola
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Vuorenkylä-Seura ry rakentaa Haran kosteikolle lintutornin, joka soveltuu
myös liikuntaesteisille. Hankkeen avulla mahdollistetaan kosteikkoalueen monimuotoisuuden ja
maisemien jakaminen entistä suuremmalle ihmisjoukolle. Tornista havaintoja voi tehdä laajalle
alueelle ja torniin sijoitettavan aurinkoenergialla toimivan web-kameran välityksellä luontohavaintoja voi tehdä kuka tahansa.
1.42 RAJUPUSU LEADER RY
JOROISTEN KANAVANKANKAAN AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPASELVITYS/Joroisten Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 12 303,2
KOKONAISBUDJETTI: 15 379
PAIKKAKUNTA: 6.10.2015–31.12.2017
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: Joroinen
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen ja mahdollistaa kaikkien lähikuntien metsästäjien ja ampumaharrastajien harrastusmahdollisuudet lajista riippumatta Joroisten ampumaradalla. Hankkeen tuloksena saadaan ampumaradan toiminnalle nykyaikaisen ympäristölainsäädännön mukainen ympäristölupahakemus. Hankkeessa valitaan asiantuntija ympäristölupahakemuksen tekijäksi. Lupahakemusta varten tullaan tutkimaan
radan melu-, maaperä, ja pohjavesivaikutukset ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat Joroisten riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ja Varkauden Ampujat. Riistanhoitoyhdistys on hankkeessa toteutus- ja rahoitusvastuussa.
Joroisten kunta/liikuntatoimi: Beach Volley –kentät/Joroisten kunta
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.10.2016
HANKKEEN KUVAUS: Joroisten kirkonkylän keskeiselle liikunta-alueelle on tarkoitus rakentaa
kaksi Beach Volley kenttää täydentämään nykyistä palvelutarjontaa. Liikunta-alue sijaitsee lähellä
kouluja ja päiväkotia ja on myös helposti muiden kuntalaisten saavutettavissa. Liikunta-alueella
on jo nyt seuraavaa: Urheilutalo, huoltorakennus, hiekkatekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo, vapaaluistelualue, skeittipaikka ja kuntorata / valaistu latu. Lisäksi koulujen ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä on lähiliikuntapaikka. Beach Volley kentät on tarkoitus rakentaa kesällä 2016.
Kunnassa ei ole Beach Volley kenttää ja kenttäasia on noussut esille useamman kerran, mm. nuorten kuulemistilaisuudessa 22.4.2015 ja lentopalloilijoiden keskuudessa. Kentät mahdollistavat
lentopallon pelaamisen ulkona, keskeisellä liikunta-alueella. Joroisten kunta investoi tulevina vuosina Kotkatharjun ulkoilualueeseen ja Kuvansin taajaman liikuntapaikkoihin. Joroinen kuntana ei
ole ollut aloitteellinen Beach Volley kenttien rakentajana. Kunta toimii hankkeessa eri tahojen yhteenkokoavana toimijana. Kunnassa on paljon lentopalloharrastajia, mutta ei lentopalloseuraa joten he eivät voi hankerahaa anoa. Myöskään nuorilla, jotka kenttää toivoivat ei ole tahoa, jonka
nimissä voisi hanketta viedä. Kunta sitoutuu hankkeen myötä ylläpitämään kenttiä.
Tuomaritornin peruskorjaus/RANTASALMEN URHEILUAUTOILIJAT RY
JULKINEN TUKI: 11 580
KOKONAISBUDJETTI: 23 160
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rantasalmen Urheiluautoilijat ry rakensi Rantasalmen kunnalta vuokraamalleen moottorirata-alueelle 1990-luvulla useampia hirsisiä toimitilarakennuksia. Näistä ensimmäinen, kolmikerroksinen tuomaritorni, vaatii pikaista saneerausta. Kyseisessä rakennuksessa on
tarkoitus uusia ikkunat, vahvistaa ulkovuorausta, saneerata kattoa ja kunnostaa kuistia. Rakennuksen yläreunaan on alusta lähtien tullut läheisestä sähkötolpasta sähkökaapeli. Tämä jatkuva
veto on vinouttanut rakennusta ja nyt rakennus on tarkoitus myös oikaista. Samassa yhteydessä
kyseinen ilmakaapeli vaihdetaan maakaapeliin. Korjausten kohteena oleva tuomaritorni on keskeinen rakennus moottoriradalla. Sitä käytetään lähes kaikissa alueen toiminnoissa kuten mm.
ensimmäinen kerros kilpailutoimistona, toinen kerros ajanottokeskuksena ja kolmas kerros
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kilpailunjohtajan ja kuuluttajan työtilana. Saneeraushankkeen tavoite on kunnostaa rakennus palvelemaan jatkossakin edellä mainitussa käytössä jälleen vuosikymmeniä.
Joroisten Kanavan mäkialue alueelliseksi vetovoimatekijäksi/Joroisten Mäkihyppääjät ry
JULKINEN TUKI: 67 475,91
KOKONAISBUDJETTI: 134 952
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Joroisten Kanavan mäkialue alueelliseksi vetovoimatekijäksi -hankkeen tavoitteena on korjata ja kehittää Joroisten Kanavan alueella sijaitsevia mäkihyppyrakenteita, jotta
alueellinen nuoriso- ja mäkihyppytoiminta lajin parissa voidaan elvyttää. Kanavan alue on monipuolinen talvilajeihin keskittynyt liikunta-alue. Alue sijaitsee 2,5km Joroisten kirkolta itään. Alueen
keskiön muodostavat 50-luvulla rakennettu Kanavan lava ja sen vieressä sijaitsevat Joroisten K50,
K25, K10 ja K5 hyppyrimäet, pulkkamäki ja laavu. Kanavan alueella hiihtolatuverkosto ja kesäaikaan maastossa kulkee 7km luontopolku. Alueella on myös suunnistajien kiintorastit ja frisbeegolf-rata. Alueen merkittävä liikuntavaltti ovat vuonna 1988 talkootyönä rakennetut hyppyrimäet.
Aatto Lamminpään suunnittelemat mäet rakennettiin Joroisten Urheilijat ry:n toimesta ja luovutettiin Joroisten kunnalle. Ajan myötä hyppyrimäkien rakenteet ovat rapistuneet ja on syntynyt
kierre, jossa mäkihyppytoimintaa ei voida ylläpitää hyppyrimäkien kunnon vuoksi. Joroisten hyppyrimäet ovat alueellisesti merkittävä liikuntakohde. Lähimmät vastaavat kohteet löytyvät Kuopion Puijolta, Mikkelin Tornimäeltä ja Siilinjärveltä. Hyppyrimäet palvelevat toimiessaan 106 700
ihmisen talousaluetta, joka ulottuu Joroisista Juvalle, Puumalaan, Sulkavalle, Rantasalmelle, Savonlinnaan, Varkauteen, Leppävirralle, Heinävedelle ja Pieksämäelle. Mäkien kunnostustyön
avulla pyritään elävöittämään Joroisten Kanavan aluetta ja tukemaan alueella erityisesti talviaikana tapahtuvaa virkistys- ja tapahtumatoimintaa. Toimiessaan kanavan alue tarjoaa erinomaiset
puitteet paikallistoiminnan ja erityisesti nuorisotoiminnan tukikohdaksi. Tulevat mäkihyppääjät ja
yhdistetyn urheilijat tarvitsevat pieniä, alueellisia hyppyrimäkiä noustakseen maailman huipulle.
Hankkeen tuloksina Joroisten hyppyrimäet on kunnostettu ja alueella on aktiivista mäkikoulu- ja
hyppytoimintaa. Alueelle on myös rakennettu muovitettu pulkkamäki yhdessä Joroisten kunnan
kanssa.
Investointihanke Räivänniemi/T:mi Heikki Joskitt
JULKINEN TUKI: 34 981,3
KOKONAISBUDJETTI: 99 947
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 22.5.2017–22.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Investointihanke Räivänniemen tarkoituksena on peruskorjata ja rakentaa
vanhasta maatilan talouskeskuksesta luonto- ja erämatkailuun suuntautuva matkailu- ja leirikohde. Kohderyhmänä ovat metsästys- ja kalastusmatkailijat, lomamatkailijat, tyky-ryhmät, soutuvalmennusta ja leiritystä soutuseuroille, metsästys- ja eräkoulutusta nuorille ja erityisryhmänä
jousimetsästäjät.
Hiidenkota/Kolkonpään Erä ry
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JULKINEN TUKI: 11 367,4
KOKONAISBUDJETTI: 22 735
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2017–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan yleishyödyllinen kota Rantasalmen Hiismäen kylälle ja samaan pihapiirin biokäymälä, jo valmiina olevan rakennelman sisälle. Seuralla ei ole ennestään erillistä omaa kokoontumispaikkaa. Lisäksi paikka hyödyntää kylän asukkaiden yhteisöllisyyttä ja muiden alueella toimivien yhdistysten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Paikka parantaa myös mahdollisuuksia houkutella alueen nuoria mukaan toimintaan.
Liikuntahallin siivous/Pian hieronta ja kotiapu
JULKINEN TUKI: 4 200
KOKONAISBUDJETTI: 12 000
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 26.5.2015–17.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Liikuntahallin siivousta varten haettava investointituki koneitten / laitteet
hankkimista varten. Kohde vaatii (iso tila ) yhdistelmäkoneiden hankinnan.
1.43 RIESKA-LEADER RY
ELPU -hanke (esteetön elämyspuutarha kehitysvammaisille)/Kannuksen ja Toholammin vammaisten asumispalveluyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 37 966,18
KOKONAISBUDJETTI: 75 932
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.8.2015–4.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda kehitysvammaisille esteetön, elämyksellinen puutarha
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksineen. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä, toimintaan jäävä
harrastepiha ja hyötypuutarha alueen kehitysvammaisille. Aistipuutarha sopii kaiken ikäisille ja
kuntoisille. Aistipiha tukee laadukasta ja viihtyisää asumista. Hankkeen tavoitteena on luoda ympäristö, joka houkuttelee ulkoilemaan ja liikkumaan terapeuttisessa, rauhoittavassa luontoympäristössä.
Liiketoiminnan toimenkuvan laajentaminen/Fysiomotion Oy
JULKINEN TUKI: 26 118,75
KOKONAISBUDJETTI: 74 625
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 5.8.2015–14.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Toimenkuvan laajentaminen kuntokeskuksesta hyvinvointikeskukseksi.
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Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon investointihanke/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 36 000
KOKONAISBUDJETTI: 72 000
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.6.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rahjan saaristo Kalajoella on hieno saaristokohde, jonka luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty, näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko ja lähtösatamien (Konikarvo ja Puojiniemi) palveluvarustus on päässyt huonoon kuntoon. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä ja Kalajoen matkailualueella on useita luontomatkailuyrittäjiä, jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa käyntikohteena ja tehdä uusia
tuotteita alueelle mm SUP-lautailuun ja mindfullness -tuotteisiin liittyen. Lisäksi Kaljaasin valmistumisen ja liikennöinnin aloittamisen myötä Konikarvon satama on noussut nähtävyyskohteeksi
niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Vihaslahden lintutorni on erittäin suosittu luontokohde niin
paikallisille kuin matkailijoillekin. Kohteen muu palveluvarustus on jo saatu hyvään kuntoon mutta
torni ei enää ole turvallinen eikä täyty nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Hankkeella parannetaan Rahjan saariston näkyvyyttä tienvarsiopasteilla, parannetaan satamien ja Rahjan saariston taukopaikkojen viihtyisyyttä ja toimivuutta eri käyttäjäryhmille, parannetaan sataman
opasteita ja selkiytetään pysäköintiä opasteilla, siirretään luontokatos luontevampaan paikkaan
satamassa, kunnostetaan palveluvarustusta ja järjestetään romun keräys molemmissa satamissa
talkootyönä, rakennetaan uusi lintutorni Vihaslahdelle sekä lisätään luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä Rahjan saaristoon liittyvissä tuotteissa. Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät
ovat Rahjan kyläläiset ja harrasteseurat sekä luontomatkailuyrittäjät alueella, mutta hankkeen
toiminnasta hyötyvät myös kunta ja matkailun kehittäjätahot, muut kohteiden kävijät, kalastajat
ja satamien muut käyttäjät.
Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon suunnitteluhanke/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rahjan saaristo ja siihen liittyvät lähtösatamat Konikarvo ja Puojiniemi ovat
suosittuja virkistyskäyttökohteita paikallisille asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi Konikarvo on aktiivinen kalasatama sekä Kaljaasi Ansion kotisatama. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä,
jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa ja satamia
viihtyisiksi käyntikohteiksi, kuitenkaan unohtamatta kalastajien tarpeita alueella. Rahjan saaristo
on upea luontokohde, mutta sen luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty ja näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko. Vihaslahden lintutorni on suosittu luontokohde Vihas-Keihäslahden luonnonsuojelualueella. Kävijät ovat paikallisia luonnossa liikkujia mutta myös lintuharrastajia ja alueen matkailijoita. Metsähallitus on saanut useita yhteydenottoja liittyen Vihaslahden kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on verkostoida alueen yhdistykset ja toimijat yhteistyöhön alueen kehittämisen suhteen ja sitä kautta lisätä yhteisöllisyyttä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on suunnitella ja ohjata talkootyötä, jolla kunnostetaan ja uusitaan alueen runsasta mutta
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huonokuntoista palveluvarustusta, mikä toteutuessaan lisää palveluiden laatua ja alueen ekologisuutta. Kolmas tavoite on lisätä Rahjan saariston ja muiden luontokohteiden näkyvyyttä Kalajoen
matkailualueella tuottamalla uusi retkeilykartta alueesta, suunnitella Konikarvon satamaan liikenneopastesuunnitelma jolla selkiytetään toimijoiden ja asiakkaiden ohjausta alueella. Vihaslahdella
hankkeen tavoitteena on suunnitella kehittämistoimenpiteitä liittyen Vihaslahden lintutornin alueeseen ja siisteyteen yhdessä lintuharrastajien, yhdistysten ja paikallisten kanssa.
Luontomatkailukohde Kapusta/Kumpulainen Satu Kristiina
JULKINEN TUKI: 12 701,61
KOKONAISBUDJETTI: 36 290
PAIKKAKUNTA: HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 23.9.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa ostetaan mökkikiinteistö tontteineen. Kiinteistö on asuttavassa
kunnossa ja toiminta voidaan aloittaa heti kaupan synnyttyä. Luontomatkailua markkinoidaan
Green Care periaatteilla. Kesäisin alueen ympäristöön järjestetään lammaslaitumia, joita hyödynnetään markkinoinnissa. Kohderyhminä on luontomatkailusta kiinnostuneet ihmiset, jotka kaipaavat hiljaisuutta ja omaa rauhaa lomakohteeltaan. Eläinavusteisuutta käytetään hyödyksi matkailukohteessa. Osa asiakkaista tulee esim. lastensuojelun kautta ja maksajana voi olla julkinen
taho. Yhteistyötä tehdään alueen muiden yrittäjien ja yhdistysten kanssa esim. Louekeskus. Toiminta on ympärivuotista.
Ylivieskan Kuulan lasten ja nuorten liikuntakehittämisen hallihanke/ V & U-Seura Ylivieskan
Kuula r.y.
JULKINEN TUKI: 6 487
KOKONAISBUDJETTI: 35 316
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.12.2016–31.3.2017
HANKKEEN KUVAUS: Ylivieskan Kuulan lasten ja nuorten liikuntakehittämisen hallihanke takaa lisää harjoittelutilaa Ylivieskassa. Keskeisin ongelma on tällä hetkellä salivuorojen niukkuus, joka
heikentää harjoittelukauden toimintaa merkittävästi. Joudumme vuokraamaan salivuoroja naapurikunnista turvataksemme harjoittelussa edes välttävän tason. Ylivieskan kaupungin liikuntalautakunta on hyväksynyt hallin vuokratuen piiriin, koska se on tarkoitettu lasten ja nuorten urheilu / liikuntatilaksi. Halli vaatii lattiaan betonin päälle urheiluun soveltuvan pinnan, lyöntiverkot,
kuntopalloseinän sekä harjoitteluun tarvittavat välineet. Näihin fasiliteetteihin haemme nyt Leader-tukea ja loppuosa rahoitetaan viimekesänä hyvin onnistuneen Naperoleirin tuotoilla. Pinnaksi
on suunniteltu kumirouhetekonurmea, joka antaa mahdollisuuden harrastaa käyttöasteen salliessa myös muita lajeja hiekkatekonurmea paremmin. Halli takaisi 30 salivuoroa per viikko lapsille
sopivaan harjoitteluaikaan ja tämä takaisi hyvän tason harjoitteluun kaikille junioripesäpallojoukkueille. Tämän lisäksi olisi tarkoitus vetää koululaisten liikuntaryhmiä vielä päivisin.
Himangan urheiluhalli viihtyisäksi monitoimitilaksi, vaihe I/HIMANGAN URHEILIJAT RY
JULKINEN TUKI: 29 522,5
KOKONAISBUDJETTI: 59 045
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PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.3.2017–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Himangan urheiluhalli viihtyisäksi monitoimitilaksi. Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat: lämpöeristys, ikkunoiden ja ovien uusiminen,
maalaus ja valaistuksen uusiminen.

Frisbeegolfrata Huhmariin!/Ylivieskan Frisbeekarhut ry
JULKINEN TUKI: 17 500
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.3.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan Frisbeegolfrata Ylivieskan Huhmarkallion liikunta-alueelle.
Oulaisten toiminnallinen skeittipuisto/OULAISTEN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 50 936
KOKONAISBUDJETTI: 50 936
PAIKKAKUNTA: Oulainen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa toiminnallinen skeittipuisto Oulaisiin.
Tavoitteena suunnitella ja valmistaa monitoimipuisto, joka soveltuu skeittaukseen, skuuttaukseen, parkouriin ja muuhun liikunnalliseen toimintaan. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki paikalliset ja ympäristökuntien skeitti/skuuttiharrastajat, yksityiset kävijät sekä liikuntaporukat.
KEHITTYVÄ KÄHTÄVÄ/KÄHTÄVÄN KYLÄYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 6 360
KOKONAISBUDJETTI: 12 720
PAIKKAKUNTA: Alavieska
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 25.5.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: 42149 42735 Hankkeen päätavoitteena on tarjota kylällä asuville kaikenikäisille ihmisille harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia lähialueella kylän viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi. Hankkeen aikana tullaan kunnostamaan kuntorata ja frisbeegolfrata, kylän yhteiselle grillikodalle hankitaan pöytäryhmä, kyläladulle rakennetaan siltoja Kähtävänojan ylittämiseen sekä järjestetään siivous- ja talkooiltoja kylän siisteyden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kyläyhteisön tiedotusta tehostetaan, monia tapahtumia ja talkoita järjestetään hanketyön aikana. Tämä lisää yhteisöllisyyttä ja tuo kylää myönteisellä tavalla esille. Kylän yhteiset
harrastus- ja kokoontumispaikat ovat maksutta kaikkien käytössä, mikä vähentää eriarvoistumista
yhteiskunnassamme.
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Sievin skeittiparkki/SIEVIN KUNTA
JULKINEN TUKI: 113 004
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Sievi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 3.8.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toteuttaja: Sievin kunta; Tekninen toimi, Vapaa-aikatoimi Hankkeen nimi: Sievin skeittiparkki Hallinnoija: Sievin kunta Hankeaika: 3.8.2015- 31.12.2017 Toteutusalue: Sievi Kustannusarvio: 120 000 € Tiivistelmä: Hankkeen aikana rakennetaan betoninen
skeittiparkki Sievin yläasteen, nuorisotalon ja monitoimihallin läheiselle urheilukentälle, Jussintie
38, 85410 Sievi. Ensivaiheessa suunnitellaan parkki yhteistyössä skeittareiden kanssa, toisena vaiheena on kilpailuttaminen ja kolmantena parkin rakentaminen. Skeittiparkin koko on noin 300
neliötä, ja se täydentää urheilukentän aluetta. Mikäli kustannusarvio mahdollistaa katetaan
obstaakkelit sääsuojakatteella. Alue on koulun käytössä päivällä ja kaikkien lähialueen lasten ja
nuorten käytössä vapaa-aikoina. Harrastajista mm. skeittaajat, scoottaajat, bmx-pyöräilijät voivat
käyttää skeittipaikkaa harrastuksensa toteuttamiseen ja se sopii niin aloittelijoille kuin jo aiemmin
harrastaneillekin. Keskeinen tavoite on rakentaa turvallinen ja kestävä alue skeittaukseen. Keskiössä ovat myös nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hankkeen osapuolia ovat Sievin teknisen-, ja vapaa-aikatoimien lisäksi skeittarit. Skeittiparkki tulee
yleiseen käyttöön ja alueella on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia, koulutusta ja kilpailuja.
1.44 SEINÄJOEN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS LIIVERI RY
Konnanmonttu kuntoon/ILMAJOEN KUNTA
JULKINEN TUKI: 13 140
KOKONAISBUDJETTI: 14 600
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 24.2.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Konnanmonttu kuntoon -hankkeen tavoitteena on teettää aluesuunnitteluun erikoistuneella insinööritoimistolla tarkat ympäristön kunnostus- ja maisemasuunnitelmat
siitä, millaisia toimenpiteitä alueen kehittäminen edellyttäisi. Tarkan suunnitelman pohjalta hakija
kykenisi myöhemmässä vaiheessa, erillisessä investointihankkeessa teettämään selkeät tarjouspyynnöt aliurakoitsijoilla
Herralan koulun monitoimikenttä/Herralan koulun vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 56 550
KOKONAISBUDJETTI: 87 000
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–30.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Herralan koulun vanhempainyhdistys hakee avustusta hankkeelleen, jonka
avulla koulun pihaan rakennetaan talkoovoimin toteutettava monitoimikenttä. Toteutuessaan
hankkeen avulla luodaan Ilmajoen keskustan alueelle ainutlaatuinen lähiliikunta-alue, jota
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lukuisat eri kohderyhmät voivat hyödyntää. Kenttää käyttävät koulun oppilaiden lisäksi paikalliset
urheiluseurat, yhdistykset ja alueella asuvat lapset ja nuoret sekä heidän perheenjäsenensä. Kentän suunnittelussa on kuultu Herralan koulun oppilaita sekä heidän huoltajiaan. Hankkeen valmistelussa on lisäksi ollut mukana sekä paikallisen salibandyseuran että yrittäjäjärjestön edustajia.
Kuntosalitoiminnan aloittaminen/Kyrönmaan Fysioterapia Tuula Harjamäki
JULKINEN TUKI: 14 521,2
KOKONAISBUDJETTI: 72 606
PAIKKAKUNTA: Ylistaro
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 14.10.2015–20.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kyrönmaan Fysioterapian kuntosalihanke.

Ulkorakennus perhekodille/Perhekoti Niemelänrinne Oy
JULKINEN TUKI: 16 092,15
KOKONAISBUDJETTI: 80 461
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 10.5.2016– 6.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Perhekodin toiminnan kehittämiseen tarkoitetun ulkorakennuksen rakentaminen. Piharakennukseen tulee lämmintä harrastetilaa (noin 40 neliötä) , johon suunnitteilla
lapsille harrastusvälineitä, kuten puutyöpiste ja mahdollisia muita lasten mieleistä virikekalustoa.
Piharakennukseen tulee lisäksi kylmää varastotilaa (noin 20 neliötä), johon saadaan viedä lasten
kausitavaroita säilytykseen. Lisäksi piharakennukseen tulee neljän auton katos ja lasten pyörille
pyöräkatos.
Kyrkösjärven melontaelämyshanke/Kyrönjoen Koskihäjyt ry
JULKINEN TUKI: 97 500
KOKONAISBUDJETTI: 150 000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Seinäjoen elämysliikuntaympäristö on kehittynyt voimakkaasti jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta se on rajoittunut toistaiseksi kuivalle maalle. Nyt haettava hanke laajentaa rakenteita, palveluja ja reitistöjä vesitse tehtävään liikuntaan ja alueen keskeiseen vesistöön,
Kyrkösjärvelle. Tavoitteena on Liiverin strategian mukainen terveellisen ympäristön edistäminen
tarjoamalla sekä asukkaille että kävijöille mahdollisuus helposti tavoitettavaan, turvalliseen ja
mielenkiintoiseen kunto- ja virkistysliikuntaan lähivesistössä. Tavoitetta varten toteutetaan korkeatasoinen melontakeskus, siihen liittyviä yleishyödyllisiä palveluja ja vesitse kuljettava Kyrkösjärven järviluontopolku. Hanke antaa Seinäjoen elämysliikuntaympäristölle uuden ulottuvuuden
ja nostaa maakunnan melontaharrastuksen puitteet uudelle tasolle. Hankkeessa huomioidaan esteettömyys ja yhteydet olemassa olevaan liikuntareitistöön. Tuloksena on olennainen laajennus
valtakunnallisesti merkittävään verkostoon, jossa Seinäjoen elämysliikuntakaupungin ja useiden
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yksityisten toimijoiden rakenteet ja palvelut kytkeytyvät samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Hankkeella on valtakunnallista pilottiarvoa sekä elämysliikunnan kokonaisuuden että melontaympäristön kehittämisen näkökulmasta.

Jalasjärven skeittipuisto/KURIKAN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 95 000
KOKONAISBUDJETTI: 100 000
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.8.2017–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke koskee Jalasjärven Lamminjärven läheisyyteen perustettavaa skeittipuistoa. Nykyinen huonokuntoinen skeittipuisto on käyttäjien rakentama, eikä ole täyttänyt turvallisuusstandardeja. Jalasjärvellä on skeittauksessa aktiivista kilpailu- ja harrastetoimintaa, joten
uusi turvallinen harrastuspaikka on tarpeellinen.
Koiraurheilukeskuksen rakentaminen, vaihe 2/Lakeuden Koiraurheilukeskus Oy
JULKINEN TUKI: 51 545
KOKONAISBUDJETTI: 79 300
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 26.5.2015–15.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Lakeuden Koiraurheilukeskus Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka koko
osakekannan omistaa Lakeuden Agilityurheilijat ry. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiö vuokraa hallia eri koiraurheilulajien harrastus- ja kilpailukäyttöön. Yhtiö on rakennuttanut tarkoituksiinsa koiraurheilukeskuksen Seinäjoelle osoitteeseen Bullerintie 40. Halli on otettu käyttöön 3/13
ja sen käyttöaste on suuri ympäri vuoden. Kehitämme koiraurheilukeskuksen aluetta jatkuvasti ja
suunnitelmallisesti. Koiraurheilukeskuksen rakentamisen vaiheeseen I on saatu yleishyödyllistä
investointitukea. Vaiheen II rakentamisessa koiraurheilukeskus saatetaan rakennusluvan edellyttämälle tasolle sekä hankitaan välttämättömäksi katsottu estekalusto. Lisäksi hallin pihalle rakennetaan pieni lasten leikkipaikka, jolloin perheen pienimmätkin voidaan ottaa mukaan harrastukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2015-2017.
1.45 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Pappilankankaalla liikunnasta iloa/TEUVAN RIVAKKA R.Y.
JULKINEN TUKI: 6 200
KOKONAISBUDJETTI: 15 500
PAIKKAKUNTA: Teuva
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.11.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Pappilankankaan latuverkosto (n. 40 km) on ahkerassa käytössä yli kuntarajojen. Uusi kelkka on talvisessa talkootyössä (tampataan, tasoitetaan ja ajetaan latu-urat +
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tarvittaessa lumenajoa reen avulla) tärkein työväline. Näin kuntoa, terveyttä ja liikunnasta iloa
vauvasta vaariin.
Hyvinvointikeskus Forte/Fysioterapia Forte Oy
JULKINEN TUKI: 48 998,8
KOKONAISBUDJETTI: 244 994
PAIKKAKUNTA: Teuva
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 10.12.2015–25.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Fysioterapia Forte Oy aloittaa Teuvalla kuntosali- ja hyvinvointitoiminnan
sekä yrityksille että yksityisille asiakkaille. Yritys investoi toimintaan sopivaan kiinteistöön ja tarvittaviin välineisiin.
Elektronisten ampumaratalaitteiden hankinta ja ratojen muutostyöt/KAUHAJOEN AMPUJAT
R.Y.
JULKINEN TUKI: 39 581,75
KOKONAISBUDJETTI: 60 895
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.2.2016–31.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: Elektronisten taululaitteiden hankinta ilmakivääri, pistooli ja pienoiskivääriradoille. Kohderyhmänä paikkakunnan ja alueen ampumaurheilijat. Tavoitteena parantaa ja modernisoida harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla ja alueella sekä mahdollistaa isompien kilpailujen järjestäminen yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa.
Kipinää kylälle/Raittiusyhdistys Kipinä XXII r.y.
JULKINEN TUKI: 21 557,25
KOKONAISBUDJETTI: 33 165
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–1.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kunnostaa Metsäpirtin alueen liikuntaalueet sekä kehittää uusia aktiviteettejä Metsäpirtin ympäristöön huomioiden myös esteettömyys. Hanke tukee kylän toiminnallista yhteisöllisyyttä. Hankkeessa uudistetaan pururata, laajennetaan parkkialuetta, tehdään frisbeegolf-rata, rakennetaan laavu, lampi, käymälä, kunnostetaan
leikkikenttä ja istutetaan eri lajia olevia puita sopiviin kohtiin reitillä.
Kylätuvan ympäristö/Teuvan Luovankylän Maa- ja Kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 19 035
KOKONAISBUDJETTI: 31 725
PAIKKAKUNTA: Teuva
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.5.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on yhdistyksen tarjoamien palvelujen sekä harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Toimenpiteillä lisätään esteetöntä kulkua kylätuvalle sekä luhtirakennuksessa. Piha-alueen kunnostuksella lisätään liikuntaharrastusmahdollisuuksia, toiminnallisuutta ja
viihtyvyyttä.
1.46 VAARA-KARJALAN LEADER RY
Karhunpään kylätalon kunnostus/Karhunpään Karhuveikot ry
JULKINEN TUKI: 75 000
KOKONAISBUDJETTI: 150 000
PAIKKAKUNTA: Valtimo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.11.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kylätalo kunnostetaan perusteellisesti. Sen perustukset korjataan. Alimmat
vaurioituneet hirret vaihdetaan uusiin. Ikkunat saatetaan sellaiseen kuntoon, että ne estävät lämpövuodot. Lattiat peruskorjataan ja osa lattiamateriaaleista vaihdetaan. Keittiö kalustetaan uudelleen. Uunit saatetaan vastaamaan nykyajan palo- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niiden lämmitysteho maksimoidaan. Rakennuksen LVI-järjestelmä uusitaan, joka tarkoittaa sitä, että talo yhdistetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon, rakennetaan suljettu viemärijärjestelmä, rakennuksen sisälle rakennetaan vesi-WC-järjestelmä. Ulkopuoliselta osin pihojen kallistukset laitetaan
kuntoon ja pihan pinnoitukset siistitään. Samoin katot ja kattorakennelmat tarkastetaan ja tarvittavin osin korjataan. Sähkötöitä tehdään tarpeellisin osin.
Monipuolisten, tasavertaisten ja helposti saatavilla olevien liikuntaharrastusten mahdollistaminen lapsille ja nuorille Lieksassa/Lieksan Liikunnan ja Urheilun Seurayhtymä ry
JULKINEN TUKI: 75 000
KOKONAISBUDJETTI: 100 000
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
edistäminen lisäämällä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua liikuntaan toiminta-alueellaan
yli lajirajojen sekä omien jäsenseurojensa toimintaan. Hankkeella aloitetulla toiminnalla ja myöhemmin vakiinnutettavalla toiminnalla saadaan lapset ja nuoret liikkumaan monipuolisesti ja
mahdollistetaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet. Hankkeen avulla lisätään myös
lasten ja nuorten eri liikuntalajien kokeilua. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada Lieksan
lapsille ja nuorille lisää liikuntaa tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua harjoituksiin yli lajirajojen ja mahdollisuus osallistua urheiluseurojen toimintaan helposti ja sitoutumatta tiukkoihin osallistumisehtoihin. Toimintaan osallistujat voivat esimerkiksi osallistua jonkin lajin harjoituksiin kerran tai useita kertoja viikossa tai viikon aikana useiden eri lajien harjoituksiin. Samana iltana osallistuja voi osallistua vaikka kahteen eri lajiin, kun harjoitusvuorot suunnitellaan hyvin. Tavoitteena
on saada lapsi tai nuori löytämään itselleen kiinnostava liikuntalaji (tai lajeja) ja sisäistämään elinikäisen liikunnan harrastamisen periaate. Hankkeen tavoitteena on myös lieksalaisten urheiluseurojen välisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi talkoiden, yhteisharjoitusten ja tapahtumien
toteutuksessa. Tuloksia saavutetaan hyvin koordinoidulla, markkinoidulla ja ohjatulla toiminnalla.
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Tämä edellyttää mm. mahdollista harjoituksiin ilmoittautumisjärjestelmän luomista, ohjaajien
kouluttamista, tiedottamisen kehittämistä, yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa ja vahvan yhteistyöverkoston luomista toiminnassa mukana olevien urheiluseurojen välille. Toimintaan tarvitaan mahdollisesti myös muita yhteistyökumppaneita toimintojen vakiinnuttamiseksi hankkeen
jälkeen.

Kivikkolan maneesi/Kivikkolan Maneesi Oy
JULKINEN TUKI: 78 370,36
KOKONAISBUDJETTI: 223 915
PAIKKAKUNTA: Nurmes
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 17.6.2016–2.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan maneesi Nurmekseen, tarkoituksena parantaa
Pielisen Karjalan alueen hevosharrastajien harrastusolosuhteita. Alueen valmennus- ja kilpailutoiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää saavuttaa laadukkaat olosuhteet valmentautumiseen
läpi vuoden. Ratsastajat myös kaipaavat harrastukseensa laadukkuutta, mitä maneesi pystyy tarjoamaan.
Viekin paloasema/Viekin Vapaaehtoinen Palokunta r.y.
JULKINEN TUKI: 44 237,5
KOKONAISBUDJETTI: 88 475
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.5.2016–15.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada Viekin VPK:lle toimivammat tilat, jonka
kautta saamme kehitettyä toimintaa eteenpäin ja voimme vastata paremmin nykypäivän pelastustoiminnan tasoon toteuttamalla monipuolisimpia harjoituksia sekä harjoittaa esimerkiksi puhdaspaloasema hankkeen mukaista palokuntatoimintaa. Toimivilla omilla tiloilla varmistamme yhdistyksen toiminnan jatkumisen edellytykset. Hankkeen toteuttamisella voimme tarjota muille kyläläisille sekä muille yhdistyksille kokoustilat. Rakennukseen tehtäviä kuntosali sekä vapaa-ajan
tiloja tarjoamme kaikkien kyläläisten ja nuorison käyttöön. Tontin siistimisen ja kunnostamisen
ansiosta saamme Viekin kylän risteysalueen siistiksi vesakoista, joka on kyläilmeen takia välttämätöntä. Nykyisin risteysalue kantatielle on kasvanut umpeen ja kokonaisilme kylään tullessa on
erittäin epäsiisti.
Höljäkkä - liikkuva kylä/HÖLJÄKÄN NUORISOSEURA R.Y.
JULKINEN TUKI: 6 600
KOKONAISBUDJETTI: 13 200
PAIKKAKUNTA: Nurmes
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 17.11.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan ja kunnostetaan Höljäkän kylän ulkoliikuntapaikkoja: valaistu latu, urheilukenttä, uimaranta ja frisbee-golfrata. Hankkeen kohderyhmänä ovat
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Höljäkän kylän ja lähiseutujen asukkaat sekä alueella lomailevat ja matkailijat. Hankkeen avulla
halutaan vahvistaa Höljäkän kylän elinvoimaisuutta sekä lisätä sen houkuttelevuutta asuin- ja vapaa-ajanympäristönä. Hanke aktivoi alueen asukkaita ja monipuolistaa mahdollisuuksia erilaisten
tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden maaseudun toimijoiden kanssa.
Ahmovaaran Monikäyttötalo/Kolin Seudun Kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 150 000
KOKONAISBUDJETTI: 300 000
PAIKKAKUNTA: Juuka
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Monikäyttötalo -hanke Hankkeen tarkoitus on monikäyttötalon rakentaminen keskeiselle paikalle vt-6 läheisyyteen Juuan Ahmovaaraan. Monikäyttötalo palvelee lähikylien
asukkaita neljän eri kunnan alueelta. Monikäyttötalon rakennuttaa paikallisten yhdistysten yhteinen Kolin Seudun Kehittämisyhdistys ry. Erityisesti hankkeesta hyötyvät nuoret aikuiset, lapsiperheet ja nuoriso, koska harrastustilojen puuttuminen alueella aiheuttaa kohtuuttoman pitkät ajomatkat. Tuleva monikäyttötalo toimii yhteisenä kokoontumis- harrastustilana useiden kylien ihmisille ja palvelee kaikkia ikäryhmiä. Valmistuttuaan monikäyttötalo vahvistaa alueen elinvoimaisuutta myös siten, että se antaa uusien tilojen myötä yrityksille mahdollisuuden tarjota uusia palveluita.
Säpinää seuduille/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 95 220
KOKONAISBUDJETTI: 105 800
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.1.2017–15.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Säpinää seuduille -kehittämishanke on leader-yhdistyksen oma hanke,
jonka tarkoituksena on tarjota puitteet ja mahdollisuus yhdistystoimijoiden kouluttamiseen ja
markkinointiin. Tarve kehittämishankkeelle on syntynyt alun perin urheilun massatapahtumia järjestävien tahojen tarpeista, mutta hankkeen toimenpiteillä vastataan myös edellisen kyläkierroksen palautteisiin. Kehittämishankkeessa yhdistetään sekä urheilun massatapahtumien kouluttaminen ja markkinointi, että pienempien (kylä-, ja yhdistystoimijat) tapahtumien koulutus ja markkinointi. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida tapahtumanjärjestäjiä kehittämään omaa tapahtumaan entistä paremmaksi ja toimivaksi. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ovat kaikille VaaraKarjalan Leaderin toiminta-alueen asukkaille ja yhdistystoimijoille tarjottavat koulutukset tapahtumajärjestämiseen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, mm. markkinointi, SoMe, KV-koulutus,
korttikurssit. Lisäksi järjestetään KV-aktivointikiertue, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä. Kiertueen
tarkoituksena on perehdyttää erityisesti yhdistystoimijoita KV-työhön ja mahdollisen oman KVhankkeen läpiviemiseen Leader-hankkeena.
Tainiovaaran urheiluampumakeskuksen uudistaminen/Pielisen Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 115 360,5
KOKONAISBUDJETTI: 230 721
PAIKKAKUNTA: Lieksa
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 19.10.2015–19.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tainiovaaran urheiluampumakeskuksen uudistaminen: Rakennusten maalaus ja kunnostaminen, ratalaitteiden uusiminen, rata-alueen tiestön kunnostaminen ja kulunvalvonnanjärjestelmän rakentaminen. Alue tulee palvelemaan Lieksan ja ympäristökuntien metsästäjiä ja urheiluammunnan harrastajia. Aluetta käyttävät myös viranomaiset. Vastaavaa aluetta ei
toimi koko Pohjois-Karjalan alueella. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat järjestää alueella jopa
SM -luokituksen tasoisia kisoja.
1.47 VARSIN HYVÄ RY
Maskun Isonkiven puisto/MASKUN KUNTA
JULKINEN TUKI: 97 996
KOKONAISBUDJETTI: 97 996
PAIKKAKUNTA: Masku
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.11.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Maskun Rivieran ulkoilu- ja virkistysalueen isonkiven puiston virkistys- ja luontomatkailu käyttöä. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston kehittämissuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon alueen luontoarvot.
Mahdin Urheilutalon vesikaton ja juhlasalin kunnostus/Maarian Mahti r.y.
JULKINEN TUKI: 16 260
KOKONAISBUDJETTI: 27 100
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2016–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Maarian Mahdin Urheilutalon vesikatto pinnoitetaan, juhlasalin seinät ja
katto kunnostetaan ja valaistus uusitaan. Toimenpiteillä taataan toiminnan jatkuminen. Viihtyvyys lisääntyy ja energiaa säästyy (LED valaistus ja lisää lämmöneristettä seiniin)
Taivassalon Helsingin uimarannan kunnostushanke/Taivassalon Helsingin Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13 301,96
KOKONAISBUDJETTI: 22 978
PAIKKAKUNTA: Taivassalo
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Helsinginrannasta kyläläisten ja muiden
kuntalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettu viihtyisä ja turvallinen lähivirkistysalue. Hankkeessa
kunnostetaan ja rakennetaan virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet ja palvelut, kuten uimaranta, pukukopit, parkkipaikka, oleskelualueet, opastus ja luontopolku sekä korjataan alueella
olevan saunamökin perustukset. Ympäristöä siistitään huomioiden alueen luonto ja kulttuurihistoria vanhana graniitin luohinta-alueena. Kunnostustoimet tulevat helpottamaan alueen
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jatkohoitoa ja rakenteiden ylläpitoa kyläyhdistyksen talkootyönä hankkeen jälkeen. Kunnostettu
virkistysalue lisää alueen käyttöä ja tuo kyläläisille viihtyisän kohtaamispaikan.
Parempi Parmaharju/LIEDON PARMA RY
JULKINEN TUKI: 134 913,5
KOKONAISBUDJETTI: 269 827
PAIKKAKUNTA: Lieto
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.6.2015–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Liedon Parman omistaman urheilutalon remonttihanke. Talon alakerran
saunatilojen, pukuhuoneiden ja WC-tilojen korjaus nykyaikaiseksi. Ilmastoinnin parantaminen ja
valaistuksen uusiminen näihin tiloihin. Jäteveden liittäminen läheiseen siirtoviemäriin. Talossa on
suoritettu liikuntatilojen, kahvion ja keittiön remontti, sekä vesikaton uusiminen. Nyt on tarkoitus
remontoida loppuosa talosta. Remontointi on edellytys sille, että taloa voidaan käyttää turvallisesti ja ajanmukaisesti. Hanke hyödyttää kaikkia Turun talousalueen asukkaita, Tiloja voi vuokrata
liikuntakäyttöön, kokoustiloiksi ja juhliin. Lähialueella ei ole muita näin isoja tiloja yksityisille vuokraajille. Liikuntatilat palvelevat Yliskulman kylää, jonka lähiliikuntatila on Parmaharjulla. Kunnan
salivuorot ovat varattuja ja Parmaharjun sali toimii hyvänä lisäresurssina. Parmaharjun alueella
on luontopolku- ja latuverkosto, sekä suunnistuskartat, jotka palvelevat lähikuntien asukkaita. Liedon Parma on yleisseura, jonka tiloja ja alueita kaikki liikkujat voivat hyödyntää monipuolisesti.
1.48 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY
Virtaa ja vetreyttä kylille/Pöytyän kunta
JULKINEN TUKI: 62 650
KOKONAISBUDJETTI: 62 650
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–30.4.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on turvata ja kehittää Pöytyän, Loimaan, Marttilan,
Auran ja Oripään kylien terveysliikuntatarjontaa. Projektissa etsitään ja koulutetaan kylien asukkaita liikunnanohjaajiksi, jotka alueen kansalaisopistot palkkaavat liikuntaryhmien ohjaajiksi jatkossa. Pääpaino on turvata ja kehittää erityisryhmien (ikääntyneet, lapset, ylipainoiset, kehitysvammaiset) liikuntatarjontaa. Lisäksi kartoitetaan ja etsitään uusia liikuntatiloja kyliltä. Kylien
asukkaiden kanssa yhdessä kartoitetaan myös onko kylillä tarvetta muulle terveys- ja hyvinvointikoulutukselle.
Kuntoradan valaistus/Auran Kuntoilijat ry
JULKINEN TUKI: 37 711,7
KOKONAISBUDJETTI: 58 018
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.11.2015–31.12.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa on tavoitteena rakentaa valaistus Auran Kuntoilijat ry:n rakentamalle pururadalle. Hankkeen tavoitteena on Auran ja sen ympäristön palveluiden ja viihtyisyyden parantaminen.
Hevonlinnan ulkoilukeskuksen kehittäminen/KOSKEN TL KUNTA
JULKINEN TUKI: 29 999
KOKONAISBUDJETTI: 29 999
PAIKKAKUNTA: Koski TI
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.2.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hevonlinnan ulkoilukeskuksen ulkoilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien
kehittäminen. Frisbeegolfradan laajentaminen täysimittaiseksi ja harjoittelu-/alkeisradan rakentaminen. Harjumaastoon soveltuvan hoitokaluston hankinta, 4-vetomönkijä ja laturullat.
Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin (VUPI)/Turun ammattikorkeakoulu
Oy
JULKINEN TUKI: 131 563,6
KOKONAISBUDJETTI: 131 564
PAIKKAKUNTA: Turun seutu
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Mihin tarpeeseen hanke vastaa? - Urheiluseurat ovat ison haasteen edessä,
joka syntyy seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta: 1) Vapaaehtoisten rekrytointia on vaikeuttanut kulttuurinen murros, erityisesti ihmisten yksilöllisten valintojen ja elämäntapojen korostuminen. Pitkäkestoinen sitoutuminen urheiluseurojen toimintaan on entistä harvinaisempaa. Urheiluseuralta vaaditaan entistä parempaa organisointia, jotta ihmisiä saadaan osallistumaan erilaisiin talkooprojekteihin. Varteenotettava ratkaisu on palkata operatiivista henkilöstöä, joka voi
keskittyä seuran eri tehtävien organisointiin. Kysymys ei ole vapaaehtoistyön korvaamisesta palkkatyöllä, vaan vapaaehtoistyön systemaattisesta kehittämisestä. 2) Urheilun pyyteettömät tukijat
ovat entistä harvemmassa. Yritykset odottavat panostuksilleen parempaa vastinetta, sillä näkyvyyden tarjoaminen ei enää riitä. Urheiluseurojen syvällisempi hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksien muuttaminen toimiviksi käytännöiksi ei onnistu nykyisellä osaamispohjalla. Osaaminen on puutteellista sekä urheiluseuroissa
että yrityksissä. 3) Urheilun yhteiskunnallista tehtävää eikä median kautta saavutettavaa suuren
yleisön kiinnostusta voi tulevaisuudessa rakentaa yksinomaan vapaaehtoistyön varaan. Urheiluseuroilta edellytetään aiempaa ammattitaitoisempaa toimintaa. Toiminnan ammattimaistamisessa on huomioitava kuitenkin kaupallisuuden mukana tulevat riskit (esim. otteluiden manipulointi, korruptio jne.). Urheiluseurojen toiminnan ammattimaistaminen onkin tehtävä tavalla, joka
ei koidu vaaraksi urheilun yhteiskunnalliselle legitimiteetille. Mitä hankkeeseen osallistuvat urheiluseurat saavat? Hankkeeseen osallistuvat 6-8 urheiluseuraa selvittävät hanketoimijoiden kanssa
yhdessä seurojen taustat, lähtötilanteen ja mahdolliset omat tavoitteet hankkeen suhteen. Hankkeen aikana seurat saavat valmennusta erityisesti urheilumarkkinoinnin alueella. Seuroille tehdään myös sidosryhmätutkimus, josta saadaan tietoa/dataa esim. strategian tarkistamiseksi ja
myynnin apuvälineeksi. Samalla saadaan myös seudun yritysten ajatuksia ja odotuksia urheiluseurojen kehittämiseksi entistä tiiviimmän ja tuloksellisemman yhteistyön kehittämiseksi. Urheiluseuroille järjestetään 4-5 työpajaa, jossa keskitytään yhteen teemaan kerrallaan. Seurojen
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sidosryhmien edustajille järjestetään 2 seminaaria, joissa hankkeen etenemisestä kerrotaan ja palautetta vastaanotetaan. Hankkeeseen kuuluu myös kansainvälinen osuus, jolloin tehdään opintomatka Hollantiin tai Englantiin, jossa tutustutaan kyseisen maan urheiluseurakulttuuriin ja seuratoimintojen rahoituskeinoihin. Seurojen kyky ymmärtää yritysten motiiveja osallistua urheilun
rahoittamiseen paranee. Mitä hankkeeseen osallistuvilta seuroilta odotetaan? Hankkeeseen osallistuvilta seuroilta odotetaan ainakin yhtä henkilöä, jolla on mahdollisuus sitoutua kehitystyöhön
mukaan. Parhaiten tämä sopii henkilölle, joka on seuran operatiivisessa toiminnassa palkattuna,
näkee hankkeen kautta potentiaalia toimia tulevaisuudessa palkattuna tai muuten haluaa kehittää seuran toimintaa. Hankkeen toiminnassa voi olla mukana useitakin henkilöitä seurasta.
Puistokadun koulun lähiliikunta-alue/Loimaan kaupunki
JULKINEN TUKI: 21 836
KOKONAISBUDJETTI: 21 836
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.3.2016–28.2.3017
HANKKEEN KUVAUS: Puistokadun koulun, Loimaan lukion sekä Loimaan liikuntahallin piha-alueen
kehittäminen toiminnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
kehittäviä ja tukevia toimintoja koulujen oppilaille ja opiskelijoille, liikuntahallin käyttäjille sekä
lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistokadun koulu on tehnyt yhteistyötä koulun verkostovanhempien edustajien, lähiseudun alakoulun oppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Loimaan nuorisoparlamentin, Loimaan liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä nuorisotoimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutostarpeita ja toiveita hankittavista välineistöstä.
Auran urheilukenttä urheilupuistoksi/Auran Palokunnan Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 47 940
KOKONAISBUDJETTI: 79 900
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.2.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rapistunut urheilukentän alue muutetaan urheilupuistoksi palvelemaan
mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa ja tällä luodaan uutta mutta "vanhanaikaista" yhteisöllisyyttä. Alueen käyttö on tällä hetkellä jalkapalloa lukuun ottamatta vähäistä. Remontissa vanha
hiekkakenttä muutettaisiin nurmikentäksi, jolloin saadaan aikaan myös vapaita aikoja jalkapallon
potkimiseen myös niille jotka eivät kuulu minkään seuran toimintaan ja mahdollistetaan esim.
kaveriporukoiden spontaanipelaaminen. Alue siistitään ja rämeiköt hävitetään. Tilalle rakennetaan uusia monipuolisia suorituspisteitä jotka palvelevat niin jalkapallonharrastajia kuin kaiken
ikäisiä ja kokoisia kuntalaisiakin, näihin suorituspisteisiin kuuluu siis 4x100metrinen oheistoiminta-alue joka toimii niin juoksusuorana kuin venyttelyalueena, ulkokuntosalilaitteet omalla alueellaan sekä nurmikenttä.
Amazing Aurajoki SUP/Auranmaan Nuorkauppakamari ry
JULKINEN TUKI: 35 360,1
KOKONAISBUDJETTI: 39 289
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PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.2.2016–31.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on luoda perustat kokonaan uudenlaiselle stan up paddle eli suppailu-retkitapahtumalle, jossa lajin harrastajat ja rohkeat kokeilijat melovat sup-laudoilla Pöytyältä Turkuun. Vuosina 2016 ja 2017 järjestettävän tapahtuman tärkeimmät tavoitteet
ovat herättää jokivarsikuntien asukkaat Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, tutustuttaa uuteen harrastusmahdollisuuteen sekä tuoda alueelle positiivista julkisuutta. Samalla halutaan vaikuttaa jokiluonnon tilaan positiivisesti virkistyskäyttömahdollisuuksien kautta. Tapahtuman pysähdyspaikoille pyritään organisoimaan jokiluonnon hyödyntämiseen kannustavaa ohjelmaa yleisölle. Tapahtuman pääkohderyhmä ovat jokivarsikuntien asukkaat sekä lajin harrastajat valtakunnallisesti. Tapahtuman yhteydessä tiedotukseen on tarkoitus panostaa poikkeuksellisen paljon tapahtumasta saatavan hyödyn maksimoimiseksi.
Rannalle/Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr
JULKINEN TUKI: 59 779,94
KOKONAISBUDJETTI: 74 725
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rannalle hankkeessa yhdistyvät rantojen virkistyskäyttö, kylätoiminta ja vesiensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lisätä Yläneenjoen ja jokisuun ranta-alueiden viihtyisyyttä
ja alueiden virkistyskäyttöarvoa lisätään mm. kiinnittämällä huomiota olemassa olevien melontareittien ja luontopolkujen ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä selvittämällä ja tuomalla esiin
Yläneenjoen kalataloudellista arvoa. Hanke luo uusia edellytyksiä luonto- ja matkailuyrittäjille ja
vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan kyläsuunnitelmissa mainittuja
ja yleisötilaisuuksissa esiin nousseita asukkaiden omia ympäristöön, vesiin ja niiden virkistyskäyttöön liittyviä ideoita. Jo tehtyjä vesiensuojelutoimia inventoidaan ja kunnostetaan pienimuotoisesti. Näin hanke voi vaikuttaa myös järven ja jokien vedenlaatuun ja vähentää Yläneenjoesta tulevaa fosforikuormitusta. Hankkeessa tuotetaan Yläneenjokeen ja Pyhäjärveen liittyvää tiedotusmateriaalia ja työvälineitä luontoympäristön hyödyntämiseen sekä kannustetaan asukkaita vaikuttamaan ympäristönsä tilaan. Tavoitteena on lisätä kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään.
Kuntomylly/Loukonkulman Lukko ry
JULKINEN TUKI: 179 325
KOKONAISBUDJETTI: 358 650
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 20.12.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kylätalon yhteyteen liikuntahalli (salin
koko 20 m x 30 m) vaadittavine lisätiloineen (kaksi wc:tä, sisäänkäyntitila, tarvittavat tekniset tilat
sekä pieni parvikatsomo). Muut pukuhuone-, wc- ja saunatilat ovat kylätalon puolella.

155

Aura 100 puisto/AURAN KUNTA
JULKINEN TUKI: 19 000
KOKONAISBUDJETTI: 19 000
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Auran kunta, Auran Yrittäjät ry ja Auran seurakunta haluavat yhdessä muistaa auralaisia Auran 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi rakentamalla viihtyisän lapsiperheiden ja
ikäihmisten puiston, jossa on minigolfrata ja leikkialue. Minigolf sopii kaikenikäisille ja kuntoisille
ja on terveyttä edistävä. Lähiliikuntapaikkana minigolf on edullinen ja helposti saavutettava.
Puisto on sosiaalinen kohtaamispaikka ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Marttilan frisbeegolfradan laajennus ja kuntoradan alkuosan uudelleenlinjaukset/MARTTILAN
KUNTA
JULKINEN TUKI: 45 447,88
KOKONAISBUDJETTI: 53 550
PAIKKAKUNTA: Marttila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2015–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Marttilan kuntaan rakennettiin vuonna 2011 9-väyläinen frisbeegolfrata.
Kuntalaisten taholta on tullut toiveita radan pidentämisestä 18-20 väyläiseksi. Frisbeegolf on kunnassa hyvin suosittu harrastus ja radan käyttäjiä tulee paljon myös naapurikunnista ja -kaupungeista. Radan rikkoo tällä hetkellä uusi kunnan asuntoalue, jonne tie kulkee radan alkuosan läpi.
Myös Marttilan kuntoradan alkuosan rikkoo tie asuntoalueelle. Hankkeen tarkoituksena olisi linjata uudelleen sekä frisbeegolfradan alkuosa että kuntorata. Hankkeessa radat rakennettaisiin
niin, että ne kiertävät uuden asuntoalueen, jolloin myös uusi asuntoalue saisi painoarvoa vapaaaikapalveluista ja -alueista.
1.49 VEEJ’JAKAJA RY
Parasta Luonnosta/Mikkelin Setlementti ry
JULKINEN TUKI: 67 175,2
KOKONAISBUDJETTI: 85 969
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.11.2015–2.4.2017
HANKKEEN KUVAUS: Parasta luonnossa hanke hyödyntää metsiä ja vesistöjä luontohoivaympäristöinä. Hankeen taustalla on tieto luonnon positiivisista vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Käytännössä hanke järjestää kohderyhmälleen(lapset, nuoret, erityisnuoret, maahanmuuttajat ja
muut satunnaiset ryhmät) luonto- ja kalastusretkiä tuottaen kohderyhmälleen luontoelämyksiä.
Hanke opastaa kohderyhmiä retkeilyssä, kalastuksessa ja kalankäsittelyssä. Kohderyhmät oppivat
hyödyntämään muitakin luonnonvaroja, kuten marjoja ja sieniä. Osallistujat löytävät samalla sisältöä elämäänsä ja löytävät uusia sosiaalisia kontakteja ja verkostoituvat. Toiminnan
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painopisteet ovat psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, tiedon lisääminen, vertaistuki sekä yhteisöllisyys. Hankkeen tavoitteena on mm. paikallisista voimavaroista ja
toimijoista lähtevä yhteisöllinen toiminta sen säilyminen hankkeen loppuessa.
Koirakenttä Kangasniemelle/KANGASNIEMEN KENNELKERHO R.Y.
JULKINEN TUKI: 22 500
KOKONAISBUDJETTI: 90 500
PAIKKAKUNTA: Kangasniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.6.2015–4.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kangasniemen Kennelkerhon hanke on rakentaa viralliset mitat ja muut vaatimukset täyttävä koirien koulutuskenttä, joka soveltuu tottelevaisuuskilpailuihin ja valmentavaan
koulutukseen. Aidattu ja tasainen kenttä luo loistavat ja turvalliset puitteet agility-, toko- ja palveluskoiraharrastukselle ja kaikille kangasniemeläisille koiranomistajille, jotka haluavat kouluttaa
koiristaan arkitottelevaisia ja sosiaalisia tovereita niin ihmisille kuin toisille koirille. Kentän valmistuttua saadaan Kangasniemelle enemmän virallisia kilpailuja ja kokeita, jotka mittaavat koirien
yhteiskuntakelpoisuutta ja soveltuvuutta ihmisen parhaaksi ystäväksi. Valmis alue varastoineen,
jossa säilytetään harrastusvälineitä, odottaa myös meitä tavallisia koiranomistajia kouluttamaan
ja harjoittamaan koiriaan, hauskanpitoa unohtamatta. Kentän myötä lisääntyvä innostus koiraharrastukseen kohottaa myös yleisesti eläintenpidon tasoa ja arvokasta lemmikkien kohtelua.
Kunnostus/Olkonkankaan ampumarata/Pieksämäen Seudun Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 19 326,56
KOKONAISBUDJETTI: 63 200
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.8.2015–15.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Olkonkankaan ampumaradan kunnostaminen ympäristöluvan edellyttämään kuntoon toiminnan jatkamiseksi. Ampumaradalla on kaksi riistamaalirataa, 30 paikkainen
pienoiskiväärirata ja 35 paikkainen pistoolirata. Toimenpiteet: Kaikille radoille taustavallien puhdistus luodeista, vallien korottaminen 1,5 m ja maa-aineiston kuljetukset sekä työkoneiden kustannukset. Pilantuneen maa-aineiston kustannukset kuljetuksineen. Luotiloukkujen rakentaminen ja asentaminen sekä ampumakatosten kunnostaminen rakennusmateriaalien kuljetukset kustannuksineen. Tulospalvelulaitteiston korjaaminen ja uusiminen. Varastoksi hankittavan Merikontin aiheuttamat kustannukset.
Valppaana liikenteessä - vauhdilla voi verkostoitua/Mikkelin Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 79 600
KOKONAISBUDJETTI: 99 500
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2015–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Mikkelin Urheiluautoilijat ry. on toiminut menestyksekkäästi järjestävänä
seurana SM Vaakuna-Rallissa jo yli kymmenen vuotta. Tapahtuma on Etelä-Savon alueen suurin
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talvitapahtuma, joka onnistuneesti yhdistää alueella toimivia eri tahoja. Tapahtuman järjestelyihin osallistuu joka vuosi yli 600 vapaaehtoista, nuorista eläkeikäisiin. Mikkelin Urheiluautoilijat ry.
haluaa olla osaltaan avustamassa maakunnan toimijoita, luomaan onnistuneita tapahtumia, sekä
pyrkiä toiminnallaan tiivistämään seutukuntien eri alojen yhdistysten ja seurojen välistä yhteistyötä. Tällä pyritään tavoittamaan 5-20 alueellista seuraa / toimijatahoa/12 kk. Turvallinen liikenne Mikkelin Urheiluautoilijoille erittäin tärkeä ja yhdeksi hankkeen tärkeimmistä painopisteistä seura nostaakin alueen lasten ja nuorten turvalliseen liikennetapakulttuuriin kasvattamisen
yhteistyössä mm. AKK Motorsport ry:n kanssa vierailemalla päiväkodeissa ja ala-asteilla syys- ja
kevätlukukausien 0-2 kertaa kuukaudessa opetussuunnitelmaan sopivina ajankohtina. Pyritään
tavoittamaan 300-500 esikoulu- ja ala-asteikäistä lasta.
Keilaradat Kunnonkeskus/Pieksämäki Oy
JULKINEN TUKI: 81 550
KOKONAISBUDJETTI: 233 000
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA:
HANKKEEN KUVAUS: Kunnonkeskus Pieksämäki Oy on 20-vuotias terveys- ja liikuntapalveluja
tuottava yritys Pieksämäellä. Yritys muuttaa uusiin, moderneihin tiloihin Veturitalleille ja laajentaa toimintaansa sekä terveys- että liikuntapuolella. Saman katon alta löytyy kattavat palvelut aina
ennaltaehkäisevästä toiminnasta korjaavaan kuntoutukseen. Esim. erikoislääkäripalveluita tulee
lisää vastaamaan paikalliseen kysyntään ja tarpeeseen. Varsinainen suurin laajennus on keilaustoiminta, johon investointiin haemme avustusta. Suunnitellun 4-rataisen keilahallin kustannusarvio on 250 000 €. Pieksämäellä ei ole keilahallia, joten ko. investointi tulee tarpeeseen ja harrastuksena sopii kaikenikäisille ihmisille. Keilaus on myös osa kuntouttavaa toimintaamme ja monipuolistaa myös esim. yrityksille tarjottavia liikunta- ja hyvinvointipakettejamme sekä tuo matkailuun uuden palvelukokonaisuuden. Olen keskustellut hankkeestamme Pieksämäen kaupungin ja
elinkeinotoimen johdon/henkilöstön kanssa. He suhtautuvat hankkeeseen erittäin positiivisesti.
Haukivuori nousuun/Haukivuorelaiset ry
JULKINEN TUKI: 66 400
KOKONAISBUDJETTI: 83 000
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Haukivuorelaiset ry toteuttaa vuosina 2016 - 2018 Haukivuori nousuun -kehittämishankeen. Hankkeen tavoitteena on Haukivuoren vetovoimaisuuden parantaminen sekä
uusien asukkaiden että matkailijoiden saamiseksi paikkakunnalle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on
Haukivuoren nykyisten asukkaiden ja paikkakunnalla toimivien yhdistysten yhteistyön ja -toiminnan lisääminen sekä vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kotiseudun hyväksi. Hanke aktivoi
alueen eri yhdistyksiä ja asukkaita eri ikäryhmistä. Hankkeen aikana parannetaan paikkakunnan
yleisilmettä kunnostamalla näkyviä kohteita, esimerkiksi opastein ja infotauluin. Luontokohteita
kunnostetaan ja parannetaan niitä käyttäjäystävällisemmiksi. Toteutetaan uusi luontopolku Haukivuoren satamasta matkailijoiden ja asukkaiden käyttöön. Haukivuoren alueen matkailua ei tällä
hetkellä tuoda esille, joten hanke parantaa tietoisuutta paikkakunnan matkailupalveluista. Alueen
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asukkaita kannustetaan viestimään omasta kotiseudustaan järjestämällä sosiaalisen median kursseja ja videotyöpajoja. Kursseilla tuotettua materiaalia käytetään hyödyksi paikkakunnan markkinointiin asukaslähtöisesti. Haukivuoren näkyvyys ja saavutettavuus paranevat hankkeen myötä.
Hankkeen aikana paikkakunnan tapahtumatarjontaa pidetään vireänä nostamalla kolmen vuosittaisen tapahtuman laatua ja näkyvyyttä sujuvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumat ovat uudelleen elvytettävä perinteinen Nuottarysäys, eri asemapaikkakuntien yhteinen
Savon radan päivä ja alueen merkittävin talviajan tapahtuma Joulumessut.
Hyvinvointipalveluiden hakupalvelu/Vallan Valoa Oy
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 13.4.2016–17.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Uusi jakelukanava hyvinvointialan yrittäjille. Palvelu, jolla kuluttaja voi vertailla erilaisilla hakuperusteilla valmentajia, fysioterapeutteja, hierojia, erilaisia liikuntapaikkoja/hyvinvointikeskuksia ja -palveluita. Tämä parantaa saavutettavuutta jokaisessa yrityksessä ja
mahdollistaa kattavat ajanvaraus ja tilausmahdollisuudet aika ja paikka riippumattomasti kuluttajalle.
Pieksämäen Matkailureitistö /KOTA/Partaharju-säätiö sr
JULKINEN TUKI: 24 800
KOKONAISBUDJETTI: 49 600
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 10.6.2016–30.9.2016
HANKKEEN KUVAUS: Esteettömän kodan/taukopaikan rakentaminen. Tämä hanke on osa hanketta ja liittyy Pieksämäen kaupunki /matkailureitistön rakentamiseen Partaharjulle. (Esteetön
luontopolku, Patikkareitti ja maastopyörärata) Partaharjulle rakentuu esteettömille ryhmille luontopolku (pituus 1,5 km) sekä patikkareitti "Erä-kallen kierros", pituudeltaan 8 km sekä maastopyörärata n. 4,5 km. Esteettömät luontopolun käyttäjät, maastopyöräilijät ja patikkareitillä liikkuvat
tarvitsevat kokoontumistilan, joka samalla palvelee muita matkailupalveluja ostavia ryhmiä Pieksämäen seudulla ja Partaharjulla. Kota ja taukopaikka on oleellinen osa täydentämään Partaharjun tarjoamaa kattavaa palveluntarjontaa. Reitistöt palvelevat Partaharjun kylän asukkaita ja koko
kaupungin väestöä.
Koirien uimala ja harjoitushalli/Huvihurtta Oy
JULKINEN TUKI: 14 976,07
KOKONAISBUDJETTI: 42 789
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: HANKKEEN KUVAUS: Koirien harjoitushalli ja uimala. Uimalassa voidaan uittaa koiraa mm. kuntoutus, laihdutus ja lisäliikunta tarkoituksessa. Allas on 9,1m x 4,5m ja 25°C. UV, kloori ja

159

mekaanisella puhdistuslaitteella ylläpidetty. Harjoitushalli on lämmin, tekonurmipohjainen koulutuksiin ja vuokrattavaksi käytettävä tila. Yritys tarjoaa myös trimmausta.
Koirakiven Nuorisoseurantalon sähkö- ja facelift –hanke/Koirakiven Nuorisoreurat R.Y
JULKINEN TUKI: 38 500
KOKONAISBUDJETTI: 77 000
PAIKKAKUNTA: Mäntyharju
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Koirakiven Nuorisoseurantalon sähkö- ja facelift -hanke. Kunnostetaan Nuorisoseurantalon sähköt ja sisäpinnat sekä maalataan sisäpinnat, ulkopinnat ja katto. Harrastus- ja
virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääntymisen myötä erityisesti lapset ja nuoret pystyvät kokoontumaan ja harrastamaan omalla kylällä entistä paremmin ja kehittämään uudenlaisia oppimisen
polkuja. Hankkeen suurimpina vaikutuksina tulevat olemaan talon turvallisuuden parantaminen,
arvon säilyttäminen, ulkonäön kohentaminen, viihtyvyyden ja toimivuuden lisääminen. Kun talon
kunnosta pidetään huolta ja tarvittavia kunnostus- ja korjaustoimia tehdään, niin talon käyttäjät,
eri harrasteryhmät, erilaiset matkailuryhmät ja muut asiakkaat viihtyvät talolla paremmin. Myös
kiinnostus seuratalon eri käyttömahdollisuuksiin kasvaa, kylän käyntikortti saa lisää vetovoimaa
ja elinvoima kylän ja koko seudun alueella vahvistuu. Seurantalollamme tapahtuva toiminta vaikuttaa myös alueen yritystoimintaan myönteisesti monin eri tavoin. Tapahtumat ja muu toiminta
on suunnattu kaikille kyläläisille, nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja kaikille toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.
Ammunnan harjoittelu- ja kilpailutoiminnan kehittäminen/MIKKELIN AMPUJAT RY
JULKINEN TUKI: 147 056
KOKONAISBUDJETTI: 294 112
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.2.2017–31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ampumaurheilun kehittämiseksi on kansainvälisessä kilpailutoiminnassa
otettu käyttöön elektroniset taululaitteet sekä niihin yhteensopivat tulospalveluohjelmistot. Suomen ampumaurheiluliitto (SAL), jonka alaisena seurana Mikkelin Ampujat ry toimii, on määrittänyt Suomessa käytettävät kilpailutoiminnan säännöt. SAL:n alaisissa ampumakilpailuissa ollaan
siirtymässä pahvitauluista elektronisiin taulujärjestelmiin. Jatkossa SM-tason kilpailuissa sekä peruskilpailut että loppukilpailut tullaan järjestämään elektronisiin taululaitteisiin, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen tulosseurannan ja lisäävät yleisön mahdollisuutta seurata kilpailun etenemistä. Etelä-Savossa ei ole yhtään ampumarataa tai ampumaseuraa, jossa kilpailu kyettäisiin järjestämään elektronisiin taululaitteisiin edellä kuvatulla tavalla. Mikkelin Ampujat ry on käynnistänyt hankkeen ammunnan harrastamis- ja harjoittelumahdollisuuksien kehittämiseksi ja ammuntakilpailujen järjestämisen modernisoimiseksi hankkimalla elektroniset taulujärjestelmät tarvittavine taululaitteineen, ampujien monitoreineen, ohjelmistoineen ja yleisönäyttöineen Kyrönpellon
ampumaurheilukeskukseen. Tarkoituksena on hankkia harjoitus- ja kilpailujärjestelmät 50 ampujaa varten. Niitä voidaan käyttää 50 m kiväärin, 50 ja 25 m pistoolin sekä 10 m ilma-aseiden ammunnoissa. Järjestelmä mahdollistaa ampujien tehokkaan harjoittelun ilman apuhenkilöstöä ja
sekä kansallisten että kansainvälisten kilpailujen järjestämisen peruskilpailuista finaaleihin
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saakka. Kilpailujen järjestäminen on seuralle merkittävin tulonlähde, jolla rahoitetaan nuorten
ampujien harjoittelua ja valmennusta. Hankkeen kokonaiskustannusarvion on noin 295 000 euroa.
Toukola remontti/KANGASNIEMEN LÄNTINEN KYLÄSEURA R.Y.
JULKINEN TUKI: 23 850
KOKONAISBUDJETTI: 47 700
PAIKKAKUNTA: Kangasniemi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kangasniemen Läntinen Kyläseura ry:n kylätalo Toukolan peruskorjaus. Remontin tarkoituksena on kunnostaa kylän yhteistä kokoontumistilaa. Lisäksi rakennetaan grillikatos, joka palvelee luontoreitin käyttäjiä. Talvisin luontoreitti toimii hiihtolatuna, joka on osittain
valaistu.
#Liikkuvamaaseutu/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 116 550
KOKONAISBUDJETTI: 166 500
PAIKKAKUNTA: koko seutukunnan alue
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: #Liikkuvamaaseutu -hanke pohjautuu kokeilukulttuuriin ja Hanke toteuttaa
kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab
-toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo
kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Miksi tämä hanke
Kuntien talousahdingon vuoksi. Kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ja tukemiseen
ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoissuutta asukkaiden
mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten kanssa on tullut
esille, että sportti- hankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien ja maaseudun liikuttamisessa. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.
1.50 VESURI-RYHMÄ RY
Ylä-Kintauden kylätalo liikuntatilaksi/Ylä-Kintauden Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19 912,5
KOKONAISBUDJETTI: 39 825
PAIKKAKUNTA: Petäjävesi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Petäjävedellä sijaitsevaa Ylä-Kintauden kylätaloa liikuntakäyttöön soveltuvaksi. Näin tilat palvelevat kaikkien kyläläisten liikuntaharrastuksia ympäri
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vuoden. Hankkeen myötä tuetaan Ylä-Kintauden kylän yhteisöllisyyttä, elinvoimaisuutta ja palvelujen säilymistä.
Kuntalaisten oleskelu-, virkistys- ja uimapaikan kunnostaminen/MULTIAN KUNTA
JULKINEN TUKI: 23 000
KOKONAISBUDJETTI: 23 000
PAIKKAKUNTA: Multia
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.6.2016
HANKKEEN KUVAUS: Multian kunnantalon takana oleva uimaranta kunnostetaan kaikkien kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Kyse on yleishyödyllisestä hankkeesta, jossa uimaranta
uusitaan ja hiekoitetaan nimenomaan lapsiperheille paremmin soveltuvaksi. Kävelyteitä kunnostetaan ja penkkejä asennetaan. Lisäksi suunnitelmissa on oleskelukatoksen rakentaminen. Tavoitteena on niille kuntalaisille, joilla ei ole omaa rantaa, löytyy keskustasta paikka, jossa voi viettää
vapaa-aikaa ja tuoda myös vieraansa nauttimaan kesäisestä kunnastamme. Maaseuturahasto,
Leader Vesuri-ryhmä.
Koivikko kuntoon/Kintauden Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 22 395,5
KOKONAISBUDJETTI: 44 791
PAIKKAKUNTA: Petäjävesi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2015–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Koivikko kuntoon -hankkeen kiireellisin tavoite on korjata omistamansa talon narikkahuoneen katon vuotamisesta seinän väliin aiheutuneen vesivahingon aiheuttamat vahingot. Lisäksi samalla on tarkoitus uudistaa talon narikkahuoneeseen ja eteiseen uudet nykyvaatimukset täyttävät sähköjohdot ja nykyaikaiset kattovalaisimet ym. vanhat sähkölaitteet. Hankkeen myötä on tarkoitus säilyttää Koivikko vielä tulevillekin polville keskeisenä tapahtumapaikkana Petäjäveden Kintaudella, niin taloa vuokraaville paikkakuntalaisille kuin nuorisoseuran järjestämiin omiin kerhoihin ja tapahtumiin. Rahoitusta haetaan Maaseuturahastolta Vesuri -ryhmältä.
Partalan koulun ulkomaalaus ja kunnostus/Partalankosken kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17 057,84
KOKONAISBUDJETTI: 34 116
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 13.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Entinen Partalan koulu on nykyään kyläläisten yhteinen harrastus- ja kokoontumistila. Hankkeen avulla toteutetaan koulun ulkomaalaus. Ulkomaalaus on varsinkin eteläseinustalta mennyt huonoon kuntoon ja myös puuosat kaipaavat kunnostusta. Lisäksi kiinnitetään huomiota siistiin yleisilmeeseen ja rakennuksen säilymiseen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on että koulu näyttää hyvältä kylän keskeisellä paikalla. Yhdessä tehtävällä talkootyöllä koulun kunnostamiseksi myös lisätään kyläläisten yhteenkuuluvuutta.
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Tornin jatkorakentaminen/Riihon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 27 200
KOKONAISBUDJETTI: 54 400
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 14.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Riihon Kyläyhdistys ry Keuruun Haapamäen Riihon kylältä hakee hankerahoitusta Himmaanmäen näkötornialueen jatkorakentamista varten. Tarkoitus on kattaa tornin
alaosa, rakentaa maan tasalle lattia ja kaiteet. Tornikioskin, Cafe Tornin, terassin kunnostaminen
ja laajentaminen, sekä kattaminen. Rakennetaan puuliiteri, 2 biokäymälää, nuotiopaikan katos,
roskiskatos, info- ja opastaulut, kota ja luontopolku. Rahoitusta haetaan maaseuturahastosta ja
paikalliselta LEADER-ryhmältä.
Keuruun Ampumaurheilukeskus/Keuruun Ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 60 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 5.7.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kyseessä on Keuruun Ampumaurheilukeskus -hanke, jota toteuttaa Keuruun
Ampumaratayhdistys ry. Hankkeelle haetaan tukea maaseuturahastosta Vesuri -ryhmän kautta.
Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja ottaa käyttöön entinen puolustusvoimien ampumarata
Keuruulla ja kehittää sitä urheiluampujien, reserviläisten ja metsästäjien tarpeita vastaavaksi.
ERIKA - luonto-, erityisryhmä-, ja kalastusmatkailun aktivointihanke/Jämsek Oy
JULKINEN TUKI: 11 968,32
KOKONAISBUDJETTI: 11 968
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 30.11.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: ERIKA:n tavoitteena on aktivoida luonto-, kalastus- ja erityisryhmämatkailualan palveluketjuun kuuluvia yrityksiä ja käynnistää kartoituksen perusteella yritysten tarpeisiin
pohjautuvan yritysryhmähankkeen valmistelu, jonka keskeisiä sisältöjä ovat tuotekehitykseen,
palvelumuotoiluun ja asiakkuuksiin liittyvä matkailutoimialan yritysten liiketoiminnan kehittäminen.
Sinervän koulukeskuksesta Multian kuntalaisten liikunta-, leikki- ja virkistyspaikka/MULTIAN
KUNTA
JULKINEN TUKI: 15 854
KOKONAISBUDJETTI: 15 854
PAIKKAKUNTA: Multia
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
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HANKEAIKA: 2.1.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella tuetaan ja parannetaan kaikkien Multian kuntalaisten liikkumista
ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä esteettistä ja viihtyisää ympäristöä. Koulun uuden piha-alueen
yhteyteen hankitaan uudet liikunta- ja leikkivälineet.
Retkeilijän Keurusselkä/KEURUSSEUDUN LUONNONYSTÄVÄT RY
JULKINEN TUKI: 27 427,62
KOKONAISBUDJETTI: 34 392
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 27.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään retkeily- ja luontomatkailumahdollisuuksia Keurusselällä sekä järjestetään järven tilan parantamiseen tähtääviä tapahtumia ja neuvontaa. Hankkeen
keskeistä sisältöä ovat Keurusselän retkeilykartta, rantakohteisiin tulevat opastaulut, retkeily- ja
siivoustapahtumat, luonto- ja retkeilytiedon keruu- ja koonti sekä tiedotus.
1.51 YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Eräsalon toimintakeskuksen kehittämishanke/ORISMALAN METSÄSTYSSEURA RY
JULKINEN TUKI: 119 332
KOKONAISBUDJETTI: 183 588
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Orismalan metsästysseura järjestää eräsalon alueella nykyisellään ampumakilpailuja, koirakilpailuja, hirvenjuoksukilpailuja, seuran tilaisuuksia ja juhlatilaisuuksia. Hankkeen
tavoitteena on kehittää koko Eräsalon aluetta, ja monipuolistaa sen käyttöä. Lisätä alueelle harrastusmahdollisuuksia uusien ampumaratojen, mm. Compak-haulikko ja 3D jousimetsästysrata,
muodossa. Tavoitteenamme on myös modernisoida tiloja monipuolisesti, ja tällä tavoin lisätä alueen kiinnostavuutta ja yleishyödyllisyyttä niin paikallisesti kuin laajemminkin. Näillä parannuksilla
saadaan mukaan myös nuoria uusia harrastajia, sekä mahdollisuus järjestää kansainvälisiä kilpailuja.
Hiiripellon Pyhäkoulutupa ja Grillikota/Hiiripellon Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19 791,75
KOKONAISBUDJETTI: 30 449
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hiiripellon kylä on 55 asutun kiinteistön kylä Kyrönjoen kainalossa, Hiirikosken välittömässä läheisyydessä. Toukokuussa 2015 kokoonnuimme yhteen, päätimme elvyttää
tämän nukkuvan kylän toimimaan. Hankkeen avulla korjaamme vanhan pyhäkoulutuvan kuntoon
kylän yhteiseksi keskukseksi, joka on lähellä kaikkia. Saamme paikan kyläiltojen ja erilaisten teemapäivien pitämiseksi ja viritämme vanhan, pitkän historian omaavan kylämme toimimaan
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yhdessä ja yhteisesti. Grillikodasta tulee ulkoilumahdollisuuspaikka, paikka jossa kyläläiset voivan
nauttia luonnon rauhasta omassa metsäsarakkeeseen rakennetussa kodassa. Hanke toteuttaa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on paikallisen strategian mukainen. Hanke
rahoitetaan maaseuturahastosta ja on EU-osarahoitteinen
Merikaarron Monitoimikenttä/MERIKAARRON URHEILUKENTÄN KANNATUSYHDISTYS R.Y. JULKINEN TUKI: 33 250,75
KOKONAISBUDJETTI: 51 155
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–1.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Merikaarron Urheilukentän kannatusyhdistys r.y. suunnittelee ja toteuttaa
Vaasan (Vähäkyrö) Merikaarron kylässä sijaitsevalle urheilukenttäalueelle uuden monitoimikentän. Monitoimikentällä voidaan harrastaa ensisijaisesti tennistä ja katusählyä. Muiden lajien harrastaminen tekonurmipintaisella kentällä on myös mahdollista varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Monitoimikentän rakentaminen edellyttää puuston raivausta, maanrakennustöitä, pintarakenteiden ja kalusteiden asentamisen. Kenttävarusteisiin kuuluu tenniskenttäkalusteet sekä sählyn pelaamiseen tarvittavan kaukalon laidat ja maalit. Koko monitoimikenttä ympäröidään panssariverkkoaidalla. Monitoimikenttä sijoittuu jalkapallo- ja rantalentopallokentän viereen. Kenttäalueella on jo myös mm. frisbee golf rata ja viereisellä tontilla sijaitsee Merikaarron koulu. Uusi
monitoimikenttä tulee palvelemaan kylän ja lähiseutujen liikunnanharrastajia ja koululaisia aiempaa monipuolisemmin. Aloite monitoimikentän toteuttamiseen on tullut kyläläisiltä. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on paikallisen strategian mukainen.
Hanke rahoitetaan maaseuturahastosta ja on EU-osarahoitteinen.
Kuntosalin kehittäminen/Painovoimala Oy
JULKINEN TUKI: 2 383,6
KOKONAISBUDJETTI: 11 918
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 9.9.2016–31.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa investoidaan kuntosalin kehittämiseen mm- uudella kulunvalvonnalla sekä uusilla välineillä. tavoite on saada uusia asiakkaita ja asiakaskohderyhmiä. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta niin, että se mahdollistaa yrittäjän täysipäiväisen toiminnan.
Pururata paremmaksi/LAIHIAN YLIPÄÄN NUORISOSEURA R.Y.
JULKINEN TUKI: 16 731
KOKONAISBUDJETTI: 25 740
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Laihian Ylipään pururata on mennyt huonoon kuntoon aikojen saatossa ja
nyt hankkeen myötä se kunnostetaan käyttäjäystävällisemmäksi, näin ollen pururadan käyttöaste
nousee.
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Laihian Lujan tarvikehankinnat/LAIHIAN LUJA RY
JULKINEN TUKI: 25 248,65
KOKONAISBUDJETTI: 38 844
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.3.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Laihian Luja Ry hakee rahoitusta Jaostojen toimintaan. Suunnistusjaosto rakentaa ajanmukaisen, kilpailu ja harjoitus käyttöön soveltuvan Tulospalveluvaunun sekä lisäksi
ajanmukaiset ajanotto- ja äänentoistolaitteet. Hankkeessa ovat mukana myös Paini- ja Yleisurheilujaostot, jotka hankkivat välineitä kilpailu ja harjoitus olosuhteiden parantamiseksi.
Saarenpään ranta kuntoon/Vähänkyrön Saarenpään kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11 075,69
KOKONAISBUDJETTI: 17 040
PAIKKAKUNTA: Vähäkyrö
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 2.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Saarenpään kylä osallistui vuonna 2016 valtakunnalliseen Rannat kuntoon
hankkeeseen, jossa suunniteltiin kylän yhteisen uimarannan kunnostustarpeita niin, että se palvelee mahdollisimman laajasti kylän ja sen lähialueiden asukkaita. Hankkeessa tuotettiin yksityiskohtainen kylänrantasuunnitelma kartoitusten ja asukkaiden toiveiden mukaisesti (liitteenä).
Suunnitelman mukaisesti kylän ranta-alueen pajukkoa raivataan, jyrkkää rantatöyrästä loivennetaan maata täyttämällä, eroosion vähentämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi rantatöyräille
istutetaan lamoherukkaa, kääpiöpunapajua sekä kolme tuohituomea. Rannan tuntumaan istutetaan keltakurjenmiekkaa. Hiekka-aluetta laajennetaan, ja sitä ympäröimään istutetaan nurmialueet. Rantaan vievä tie päällystetään kivituhkalla rikkakasvuston estämiseksi ja laituri ja pukukoppi
uudistetaan. Hiekka-alueelle perustetaan myös veden vaihtelua ja jäidenlähtöä kestävä grillauspaikka betonirenkaasta ja kiilakivistä.
Painehalli 2015 – Halliprojekti/Lujafutis ry
JULKINEN TUKI: 179 999,46
KOKONAISBUDJETTI: 266 232
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.5.2015–31.12.2015
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Laihialle nuorille ja lapsille suunnattu vapaa-ajantila jossa voi harrastaa ohjattua liikuntaa Kyrönmaan alueen yhdistysten järjestämänä.
Hankeen toteuttajan toimiva Lujafutis Ry rakennuttaa painehallin ja vastaa sen toiminnasta ja tarjoaa harjoitusaikoja vuosittain lähialueen yleishyödyllisille yhdistyksille. Pääkohderyhmänä ovat
liikuntaseurat kuten Laihian Luja, Vähänkyrön Viesti, Kyrön Voima ja Laihia Soccer Club sekä kaikki
näiden urheiluseurojen alajaostot. Kohderyhmänä olevat yhdistykset kykenevät uudessa harrastustilan avulla kasvattamaan ryhmäkokoja ja pidentämään harrastuskautta ympärivuotiseksi jolloin lasten ja nuorten aktiivisuus kasvaa ja kaveriyhteisö voimistuu yhteisen tekemisen kautta.
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Lähellä tapahtuva harrastus ja elinvoimaiset yhdistykset ovat myös uusille paikka kunnalle muuttaville perheille erinomainen kanava päästä mukaan paikallisten harrastuksiin ja juurtua uuteen
asuinpaikkaan. Tavoitteena on rakentaa laadukas urheilutila maaseudulle lähelle perheitä joka
palvelee monipuolisesti alueella jo olevia perinteisiä urheilulajeja joille ei ole nykyisellään olemassa lajiin sopivia talviharjoittelutiloja. Hallista vuokrataan aikaa myös uusille nouseville lajeille
kuten golf, frisbeegolf ja boccia joiden harrastajia alueella on, mutta joiden toiminta ei ole vielä
organisoitunut yhdistysten alle. Kunnollinen talviharjoittelu tuo mahdollisuuden luoda uutta liikunta ja vapaa-ajantoimintaa hallin vaikutusalueelle. Hallin sijainnista johtuen aikaa voidaan tarjota myös satunnaisesti kouluryhmille päiväaikaan silloin kuin halli ei ole varattu yleishyödyllisten
yhdistysten käyttöön.
IMAS nykypäivään/ISONKYRÖN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA R.Y.
JULKINEN TUKI: 53 405,62
KOKONAISBUDJETTI: 82 163
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.6.2015–8.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on parantaa ja nykyaikaistaa lasten ja nuorten harjoitus- ja kilpailuolosuhteita sekä lisätä turvallisuutta ulkoradoilla. Hankkeessa korotetaan seuran
omistuksessa olevan Lapinmäen ulkoampumaratojen suojavalleja ja korjataan Lapinmäen kiinteistöjä, joita ovat ampumamaja sekä kivääri- ja pistooliradan katokset. Ampumajan kunnostustyöt sisältävät keittiönurkkauksen uusimisen, sisäpintojen maalaamisen, inva-WC:n tekemisen
sekä saunan, peseytymistilan ja pukuhuoneen kunnostamisen saunomiskelpoiseksi. Ampumakatosten kunnostaminen pitää sisällään vuotavien kattojen vaihtamisen ja katosten puuosien pintamaalaukset. Kattopellit ostetaan ja vaihtotyö hoidetaan talkoilla. Lisäksi pistooliradalle tarvitaan
uusi erillinen käyntiovi lisäämään turvallisuutta ja helpottamaan kulkua ampumatauluille. Lisäksi
seuralle hankitaan uusia ilma-aseita ja elektronisia taululaitteita, koska nuorten harrastajien
määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Uusien taululaitteiden myötä tilan tarve kasvaa sisäradalla
(ilma-aserata). Isonkyrön kunta on antanut kellarista lisää tilaa käyttöön, joka hankkeen aikana
saneerataan siten, että se palvelee lajin tarpeita. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa ja on paikallisen strategian mukainen. Hanke rahoitetaan maaseuturahastosta ja on EU-osarahoitteinen.
Salibandyä harrastamaan!/FBC Remix ry
JULKINEN TUKI: 7 239,05
KOKONAISBUDJETTI: 11 137
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.7.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on parantaa ja kehittää harrastusolosuhteita. Uudet sisäpelilaidat ovat nykyaikaiset, jotka kestävät mm. paremmin siirtelyt. Lisäksi uudet laidat
ovat turvallisemmat sekä niistä saa rakennettua monen kokoisia pelikenttiä, joita ennen ei saatu
tehtyä. Kuljetuskärry helpottaa harrastamista sekä laitojen kuljettamista eri paikkoihin. Uudet erikokoiset maalit, sekä maalivahti/laukaisuseinä edesauttaa erikokoisten ryhmien harjoituksia.
Hankitaan suuri ja kestävä, lukollinen varustekaappi. Nykypäivän vaatimusten mukaan tarvitaan
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kunnollinen tallennuskalusto jonka avulla puretaan pelitilanteita jälkikäteen. Hanke toteuttaa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on paikallisen strategian mukainen. Hanke
rahoitetaan maaseuturahastosta ja on EU-osarahoitteinen.
1.52 YKKÖSAKSELI RY
Hongiston koulun liikuntasalin remontti/Hongiston alueen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9 400
KOKONAISBUDJETTI: 18 800
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.1.2017
HANKKEEN KUVAUS: 1. Hongiston vanhan kansakoulun liikuntasali tarvitsee pintaremonttia. Katon maalipinta on surkeassa kunnossa ja seinien vanhat pahvit epäsiistit. Lattiaan 80-luvulla kiinnitetty ruskea muovimatto ei myöskään tee oikeutta lähes 100v vanhalle luokkatilalle. Lattian eristeet ovat myös painuneet vuosien saatossa, eli lisäeristyksellä halutaan parantaa käyttäjien mukavuutta ja säästämään kiinteistön lämmityskustannuksissa.
Vahvistuva Vihtijärvi/Vihtijärven Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 59 970
KOKONAISBUDJETTI: 99 950
PAIKKAKUNTA: Vihti
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on luonnollista jatkumoa kylässä tehdylle pitkäjänteiselle kehitystyölle. Tavoitteena on edistää kylän elinvoimaisuutta vaikuttamalla positiivisesti lähiympäristöön,
palveluiden saavutettavuuteen, alueen asukkaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä asukasmäärän kasvuun. Hankkeessa keskitytään paikallisten palvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen
sekä luontoympäristömme käytettävyyden parantamiseen ja luontoarvojen ymmärtämisen lisäämiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa seuraavat tulokset: - Vihtijärven päivitetty kyläsuunnitelma 2017-2022 - Vihtijärven turvallisuussuunnitelma - Suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi - Vihtijärven luontokohteet-tietopankki Pääkohderyhmänä ovat kaikki Vihtijärven kylän
vakinaiset (noin 530 hlöä) sekä vapaa-ajan asukkaat. Kesällä vapaa-ajan asukkaat huomioiden
kohderyhmän koko nousee noin 1000 henkilöön.
Uimaan! Lainerannan uimarannan kehittäminen/TIEKSMÄKI-METOLA KYLÄYHDISTYS RY
JULKINEN TUKI: 8 772,5
KOKONAISBUDJETTI: 17 545
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 9.5.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: "Uimaan! Lainerannan uimarannan kehittäminen" on Tieksmäki-Metola kyläyhdistyksen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa Lainerannan uimarannan vetovoimaa, viihtyisyyttä, käytettävyyttä ja turvallisuutta. Laineranta on Tieksmäki-Metola kyläyhdistyksen
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kylätalo, joka on rakennettu ALMA-tuella vuosina 2003 - 2005. Lainerannan sauna lämpiää kesäisin ja talvisin noin 40 kertaa. Uimarannalla on tärkeä rooli kylätoiminnassa. Luonto ja järvimaisema ovat kyläkyselyissä osoittautuneet kyliemme tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi. Hankkeessa
uimarantaa kunnostetaan ruoppaamalla ja sinne hankitaan uusi turvallinen laituri . Kunnostusruoppaus toteutetaan syksyllä, jotta ruoppauksen haitalliset vaikutukset, mm. järviveden sameneminen, voidaan minimoida. Ruoppauksessa poistetaan vanhaa hiekkaa ja pohjakangas. Tilalle
tuodaan uutta hienoa hiekkarantahiekkaa. Laituri täyttää paremmin kesäisen ja erityisesti talvisen
käytön vaatimukset. Laituri on leveämpi, pitempi ja vakaampi. Uimaportaat ovat riittävän leveät,
jotta kaksi uimaria voi yhtä aikaa mennä ja tulla järvestä. Laiturilla on kiinteä kaide. Talviuintia
varten laituri sähköistetään ja laiturille asennetaan valaistus ja avantopumppu. Hankkeen kohderyhmää ovat kyläläiset (kesäasukkaat mukaan lukien arviolta noin 350 henkeä) sekä muut kiskolaiset (1800 asukasta). Tavoitteena on tehdä Lainerannan uimarannasta viihtyisämpi ja turvallisempi, jotta se houkuttelisi kävijöitä entistä enemmän. Mitä enemmän Lainerannassa on kävijöitä,
sitä enemmän saamme kylätoimintaan väkeä mukaan.
Entinen kunnantalo aktiiviseksi kyläkeskukseksi/Karjalohjan Kylätalo ry, Karislojo Byagård rf
JULKINEN TUKI: 34 407,5
KOKONAISTUKI: 68 815
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.6.2016–6.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, Karjalohjan Taidetalo ry
osti keväällä 2016 Lohjan kaupungilta nimelliseen hintaan tyhjilleen jääneen, vuonna 1908-09 rakennetun Karjalohjan entisen kunnantalon (588m2). Ostotarjouksen liitteeksi yhdistys keräsi 37
puoltavaa kannanottoa paikallisilta ja alueen yhdistyksiltä, yrityksiltä ja vaikuttajilta sekä 576 adressein kerättyä nimeä. Karjalohjan Taidetalo ry:n tavoitteena on luoda kiinteistöstä aktiivinen
kyläkeskus, joka tarjoaa seudun kanta- ja vapaa-ajan asukkaille matalan kynnyksen kohtaamis-,
harrastus-, kurssi- ja kokouspaikan. Yhdistys hakee investointitukea kahdelle vuodelle kiinteistön
yleishyödyllisten tilojen kunnostukseen ja varustukseen. Omarahoitusosuus aiotaan toteuttaa lähes kokonaisuudessaan vastikkeettomalla työllä. Yhdistys on toivottanut koko kylän tervetulleeksi
luomaan yhteistä kyläkeskusta.
Tallin ajanmukaistaminen turvalliseksi/KV Giddy-up Oy
JULKINEN TUKI: 3 000
KOKONAISBUDJETTI: 15 000
PAIKKAKUNTA: Karkkila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 18.7.2016–20.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Yrityksellä on lännenratsastuksen kilpa- ja valmennuskeskus, joka myös tarjoaa täysihoitopalveluja asiakkailleen. Karsinapaikkoja on yhtensä 20 kpl. Päätallissa on 10 karsinaa. Yritys tarjoaa myös ongelmahevosten koulutusta, jolloin asiakas tuo hevosensa ( koko Suomi)
koulutukseen. Päätalli on rakennettu 2001 ja kaipaa nyt ajanmukaistamista. Karsinat ovat olleet
ns. avokarsinoita, jotka estävät turvallisuuden takia esim. orihevosten koulutukseen oton. Oriit
ovat yleensä eniten kysyttyjä koulutuspaikoille. Ajanmukaistamalla karsinat pystymme tarjoamaan myös monipuolisemmin ongelmahevosille koulutuspaikkoja. Yleinen turvallisuus myös
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parantuu esim. käytävällä liikuttaessa kun hevoset eivät pääse vapaasti kosketuksiin toisten hevosten ja ihmisten kanssa. Yritys tarjoaa myös vuosittain useita harjoittelupaikkoja johtaville hevosalan oppilaitoksille Suomesta ja jopa ulkomailta ( Ruotsi). Näin ollen oppilaiden ja työntekijöiden turvallisuus myös parantuu. Tallin katto vaatii myös uudistusta, välikaton uusinta.
Salon kaupungin retkeily- ja luontomatkailukohteiden kehittäminen/Salon kaupunki
JULKINEN TUKI: 27 865,24
KOKONAISBUDJETTI: 35 556
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.3.2017–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on selvittää ja listata, mitä nykyisiä ja potentiaalisia retkeily- ja
luontomatkailukohteita Salossa on. Kuka niistä vastaa ja mitä reittejä ja rakenteita kohteissa on,
missä kunnossa ne ovat ja miten niitä pitäisi kehittää ja arvioida mitä kehittämistoimenpiteet maksaisivat. Lisäksi selvitetään miten kohteista on viestitty ja miten ne soveltuvat eri käyttäjäryhmille.
Reittien, rakenteiden ja viestinnän nykytilaa kehittämällä on mahdollista parantaa kohteiden saavutettavuutta eri käyttäjäryhmien osalta. Tämä lisää niiden käyttöä ja niistä saatavat hyötyjä, kuten mm. salolaisten hyvinvointia ja kohteissa palveluita tarjoavien yrittäjien tuloja. Lisäksi kohteiden ylläpito helpottuisi, kun olisi selvillä mitä asioita kohteissa pitäisi kehittää. Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Nykyisten kohteiden kartoitus, 2. Potentiaalisten uusien kohteiden kartoitus,3. Lista kaikista kohteista käytettävyystietoineen sekä 4. Sähköinen esite kohteista.
Nurmikenttä projekti/Särkisalon Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 14 536
KOKONAISBUDJETTI: 29 072
PAIKKAKUNTA: Särkisalo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Särkisalon urheilukenttä on kunnostettu lähes 35-vuotta sitten. Kentän uusinnan aika on nyt vireän toiminnan myötä tullut ajankohtaiseksi turvallisuuden ja käyttömukavuuden vuoksi. Rullanurmeen päädyttiin sen nopeuden, kustannustehokkuuden ja helppouden
vuoksi. Kenttä on Särkisalon ainoa iso kokoontumispaikka.
Seuran Talo/Salon Seudun Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 75 000
KOKONAISBUDJETTI: 150 000
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 18.4.2017–18.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Salon Seudun Ampujilla ei ole ollut varsinaista kokoontumis- ja koulutustilaa
aiemmin. Lisäksi kilpailujen järjestäminen vaatii tiloja mm kilpailukansliaa ja tuloslaskentapalvelua
varten. Lisäksi kiinteistö on ainoa ampumaradan välittömässä läheisyydessä oleva kiinteistö, jolloin myös ympäristölupa-asiat helpottuvat. Lisäksi kiinteistöä on mahdollista vuokrata erilaisiin
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urheilu- ja koulutustapahtumiin sekä paikallisten metsästysseurojen kokouskäyttöön. Kiinteistö
on jo toiminut esim. suunnistuskilpailuiden kisakansliana. SaSA on vuokrannut hankittavaa kiinteistöä jo usean vuoden ajan, vuotuinen vuokrakulu voidaan nyt käyttää lainan lyhentämiseen.
Vihreää voimaa - hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta/Bullerobong Oy Ab
JULKINEN TUKI: 60 187,5
KOKONAISBUDJETTI: 80 250
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.6.2017–30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Leader-hankkeessa parannetaan kolmen elämys-, aktiviteetti- ja matkailupalveluita tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä tuotteistamalla asiakaslähtöisesti uusia palveluita sekä synnyttämällä uudenlaista kestävää liiketoimintaa luontolähtöisen hyvinvointipalveluiden (green caren) kautta. Lisäksi kehitetään palveluiden saavutettavuutta tarinallistamisen, kokemuksellisuuden ja palvelumuotoilun keinoin. Leader-hankkeessa parannetaan kolmen elämys-,
aktiviteetti- ja matkailupalveluita tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä tuotteistamalla asiakaslähtöisesti uusia palveluita sekä synnyttämällä uudenlaista kestävää liiketoimintaa luontolähtöisen hyvinvointipalveluiden (green caren) kautta. Lisäksi kehitetään palveluiden saavutettavuutta tarinallistamisen, kokemuksellisuuden ja palvelumuotoilun keinoin.
Urheilutalon saneeraus/Perttelin Peikot ry
JULKINEN TUKI: 11 717,5
KOKONAISBUDJETTI: 23 435
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.5.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen kunnostus. Sisätilojen maalausta.
Lattiapintojen uudistusta. Uusi pyörätuoliluiska etupihan portaille Hyödyn saaja on urheilutalon
käyttäjät Tavoite on nostaa käyttöastetta ja viihtyisyyttä.
Ahmoon työväentalon peruskorjaus/Karkkilan Vasemmistoliitto ry
JULKINEN TUKI: 28 905
KOKONAISBUDJETTI: 57 810
PAIKKAKUNTA: Karkkila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2015–15.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella peruskorjataan Karkkilan Vasemmistoliito ry:n omistama Karkkilan Ahmoon - kylässä sijaitseva vuosina1880 -1890 valmistunut työväentalo. Hanke toteutetaan
pääasiassa talkootyönä omistaja yhdistyksen toimesta. Talon kunnostamisen tavoitteena on
saada tilat joissa Karkkilalaisten yhdistysten on mahdollisuus järjestää monipuolista harrastus- ja
teematapahtumia ympärivuotisesti. Tiloja tarjotaan myös muille tahoille esim. perhejuhlien järjestämiseen Hankkeen avulla talon toiminta käynnistyy uudelleen. Ja merkittävästi paikalliseen
kulttuurihistoriaan kuuluvaan taloon tulee sen arvon ja perinteen mukaista paikallista yhtenäisyyttä edistävää toimintaa Hankkeella taloon rakennetaan viemäri- ja vesijärjestelmä . Talon
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tilaratkaisuja muuttamalla rakennukseen rakennetaan wc- tilata ja nykyaikainen keittiö. Lisäksi
piha-alueelle tehdään paikoitusale. Talon kunnostuksen myötä Karkkilan Ahmoon - kylän vetovoimaisuus kasvaa viihtyisänä maaseutukylänä Läntisellä Uudellamaalla.
1.53 YLÄ-SAVON VETURI RY
Tuomirantaan täyttä toimintaa/Vanuli ry
JULKINEN TUKI: 33 765
KOKONAISBUDJETTI: 56 275
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Vanuli ry on vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten yhteistyöelin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään toimivien ylä-savolaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa sekä tukea niihin kuuluvien ihmisten täysivaltaista osallistumista sekä mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja täysivaltaiseen elämään yhteiskunnassa. Yhdistys tukee heidän oikeuksiaan sekä
kehittää mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen. Vanuli ry on vuokrannut Ylä-Savon seurakuntayhtymältä Tuomirannan leirituvan 10 vuodeksi. Tuomirannan on tarkoituksena toimia yhdistyksen
yhteisenä toiminta- ja kohtaamispaikkana. Jotta Tuomirannasta saadaan kaikille yhdistyksen jäsenille tasapuolinen ja toimiva kohtaamispaikka, täytyy kiinteistössä tehdä mittavia muutostöitä,
jotta kaikki pystyvät tilaa esteettä ja turvallisesti käyttämään. Hankkeen avulla Tuomirannan leiritupa uudistetaan siten, että kaikki käyttäjäryhmät voivat siellä esteettömästi toimia. Käytännössä
tämä tarkoittaa inva-wc:n, invaluiskien, esteettömän polun ja turvallisen laiturin rakentamista.
Lisäksi hankkeella korjataan päärakennuksen alkuperäinen vesikate aluslaudoituksineen ja lisäeristyksineen, jotta tulevaisuudessa rakennuksen kunto turvataan. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Remontin ja muutostöiden avulla nostetaan Tuomirannan käyttöastetta
ja viihtyvyyttä. Lisäksi hanke mahdollistaa tilan ympärivuotisen käytön. Hankkeen kautta eri vammais-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja uudenlaiset yhteiset toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi järjestöjen harrastusmahdollisuudet ja palvelut monipuolistuvat ja Tuomirannasta muodostuu kaikille yhteinen kokoontumispaikka.
Ajanottolaitteistolla tapahtumia Ylä-Savoon/IISALMEN VISA R.Y.
JULKINEN TUKI: 15 270
KOKONAISBUDJETTI: 25 450
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.3.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Tulospalvelu on yksi tärkeimmistä ellei jopa tärkein yksittäinen toiminto kilpailujärjestelyissä - lajista, kilpailun koosta tai kilpailijoiden iästä riippumatta. Vaatimukset tulospalvelua kohtaan (mobiili- ja internet sovellukset) ovat viime vuosina kasvaneet niin kilpailijoiden
kuin lajiliittojen taholta. Samaan aikaan vapaaehtoistoimijoiden määrä seura- ja yhdistystoiminnassa on alati vähentynyt. Tämä on nostanut kynnyksen erilaisten kilpailujen järjestämiselle erittäin korkeaksi, vaikka halua tällaisten järjestämiselle monessa yhteisössä olisikin. Tämän hankeen
tavoitteena on löytää useille lajeille sopiva ajanottojärjestelmä, joka olisi laajasti erilaisten YläSavolaisten yhteisöjen hyödynnettävissä. Nykyaikainen ajanottojärjestelmä kokeneine
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käyttäjineen madaltaa kynnystä järjestää erilaisia nuorille suunnattuja kilpailuita paikasta ja lajista
riippumatta. Näin ollen hanke tulee kehittämään myös Iisalmen kylien ja seutukuntien elinvoimaisuutta sekä viihtyvyyttä. Sen toivotaan myös aktivoivan kylien nuorempaa väestöä yhteisen toiminnan järjestämiseen.
Talviuimareiden pukutilat/Kiuruveden Latu ry
JULKINEN TUKI: 29 802
KOKONAISBUDJETTI: 49 670
PAIKKAKUNTA: Kiuruvesi
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 16.5.2016–30.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kiuruveden Latu ry rakentaa Kiuruveden kaupungin Virranniemen alueelle
pukeutumistilat talviuimareiden käyttöön. Rakennukseen tulee pukeutumistilat erikseen miehille
ja naisille sekä pieni varasto Kiuruveden Ladun omistamien liikuntavälineiden säilyttämistä varten.
Miesten ja naisten pukeutumistilat ovat yhdistettävissä niin, että niissä voidaan järjestää pienimuotoisia kokous- ja koulutustilaisuuksia. Tiloja voivat käyttää myös muut seurat ja järjestöt tilojen kapasiteetin puitteissa. Rakennuksessa on sähkölämmitys.
Keiteleen ilma-aserata hanke/Keiteleen Ampumaseura ry
JULKINEN TUKI: 8 920,2
KOKONAISBUDJETTI: 14 867
PAIKKAKUNTA: Keitele
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 7.6.2017–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Keiteleen Ilma-aserata hanke: Keiteleen Ampumaseura Ry:n Juoniorijaosto
järjestää nuorille ampumaurheiluharrastustoimintaa Keiteleellä. Lajin harrastajamäärä on ollut
voimakkaasti kasvava jo useita vuosia ja puitteet toiminnan järjestämiselle vaativat toimenpiteitä,
jotta pystymme järjestämään toiminnan jatkossakin mahdollisimman harrastajaystävällisesti ja
turvallisesti. Hankkeen tarkoituksena on ajanmukaistaa Keiteleen ilma-ampumarataa hankkimalla
taululaitteita, remontoida tilaa, rakentaa taustaseinät sekä tukiampumapöydät niin, että ammunnan harrastaminen olisi nuorille entistä mielekkäämpää, innostavampaa, turvallisempaa sekä
ajanmukaista. Lisäksi tarkoitus on saattaa rata sellaiseen valmiuteen, että siellä on jatkossa mahdollista järjestää virallista kilpailutoimintaa.
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2 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET ELY-HANKKEET
2.1 UUDENMAAN ELY-KESKUS
KrisTallin maneesi/Sipoon KrisTalli Oy
JULKINEN TUKI: 59 200
KOKONAISBUDJETTI: 296 000
PAIKKAKUNTA: Sipoo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 26.8.2015–22.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Toimivan hevostallin yhteyteen rakennettava ratsastusmaneesi. Rakennuksen
tavoitteena on mahdollistaa yrityksen omien asiakkaiden sekä alueen muiden tallien asiakkaiden
keleistä riippumaton harjoittelu.
Luonto voittaa aina/Wellsters Oy
JULKINEN TUKI: 10 116
KOKONAISBUDJETTI: 10 116
PAIKKAKUNTA: Loviisa
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
HANKETYYPPI. Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: HANKKEEN KUVAUS: Wellsters Oy on valmennuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin palvelujen tuottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen keskittyvä alansa monniammatillinen yritys. Wellsters Oy:llä
on ammattimaisesti johdettu prosessi sekä yksityisen ihmisen, ryhmien että yritysten valmentamiseen. Yrityksen toiminnan tavoite on edistää kohderyhmän hyvinvointia ohjaamalla elämyksien ja
motivaation kautta kohti hyvinvoivempaa elämäntapaa sekä luomalla ihmisen ympärille tukiverkoston, joka tukee liikuntaa ja hyvinvointia. Yrityksen toiminta keskittyy Ruotsinpyhtään Strömforsin
ruukkiin. Alueen ympäröivä luonto, vesistö, kauniit maisemat ja luontoaktiviteetit tarjoavat hienoja
elämyksiä upeassa ympäristössä. Yritys hankkii lisää osaamista ja asiantuntijapalvelua sekä osallistuu hyvinvointialan messuille.
Maneesi, lisätalli lantaloineen/Toiminimi Ratsastuskoulu Karjalan Portti
JULKINEN TUKI: 40 919,2
KOKONAISBUDJETTI: 204 596
PAIKKAKUNTA: Sipoo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 19.2.2016–29.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tmi Ratsastuskoulu Karjalan Portin tarkoituksena on rakentaa maneesi ja lisätalli. Lisätallirakennus sekä maneesi mahdollistavat yrityksen kasvun, opetushevosten ja -ponien lisäämisen, sekä kuukausituntimäärän kasvattamisen yli 500 ratsastettuun tuntiin kuukaudessa, ja
mahdollistavat lisähenkilökunnan palkkaamisen. Rakennuttaminen ja ratsastuskoulun kasvu välillisesti hyödyttävät useita alueen yrityksiä ja alihankkijoita erityisesti juuri silloin, kun he kärsivät taantumasta 2016-2017. Yritys tavoittelee maneesihankkeen ja 12 hevosen lisätallin avulla voimakasta
kasvua, sekä uusia työpaikkoja ja alihankinnan avulla työllistämistä Itä-Uusimaalaisella maaseudulla.
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Kohderyhmänä on eläimistä ja liikunnasta pitävät lähialueen lapset kaikissa ikäryhmissä n.7-vuotiaasta alkaen. Yläasteikäiset nuoret tytöt, joille ratsastuskoulu on tärkeä ja turvallinen paikka olla
vielä nuori ja tutustua toisiin eläimistä pitäviin nuoriin. Nuorehkot aikuiset naiset, joilla on tavoitteita saavuttaa korkeampi taitotaso este- tai kouluratsastuksessa ja kiinnostusta kehittää ja mitata
taitojaan ratsastuskilpailuissa. Työelämän haasteille vastapainoa ja vapaa-ajan virkistystä, sekä liikuntaa hakevat aikuiset, eläimistä pitävät naiset, joilla ei ole kilpailullisia tavoitteita, mutta haluavat
kehittyä paremmiksi ratsastajiksi. Kohderyhmänä on myös vammaisratsastajat ja yritysten elämyspäiväryhmät. Tallilla käy pääasiassa tyttöjä ja naisia, mutta pojat ja miehet ovat tervetulleita. Ratsastajien ikäjakauma on 7-65v.
The Outdoor Factory/Nordic Outdoor Experience Oy
JULKINEN TUKI: 11 245,2
KOKONAISBUDJETTI: 56 226
PAIKKAKUNTA: Loviisa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 15.3.2016–19.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Strömforsin ruukin tehtaan muutattaminen vanhasta Schneiderin sähkötarviketehtaasta outdoor- ja koiraurheilukeskukseksi, joka hyödyntää toiminnassa tehtaan lisäksi ympäröivää monimuotoista luontoa.
Hevosurheilu- ja hevosavusteisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen Porvoon seudulla/Porvoon Ratsutalli Oy Borgå Ridstall Ab
JULKINEN TUKI: 120 180
KOKONAISBUDJETTI: 600 900
PAIKKAKUNTA: Porvoo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 29.3.2016–27.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Investoidaan palvelutarjonnan monipuolistamisen edellyttämään maneesirakennukseen. Maneesirakennus on Suomen nykyisissä sääoloissa välttämätön turvallisten palvelujen
ja taloudellisesti kannattavan toiminnan takaamiseksi. Vähälumisten talvien vuoksi liukkailla ulkokentillä ratsastaminen on riskialtista sekä hevosille että ratsastajille mm. kaatumisvaaran takia.
Tämä näkyy myös asiakasmäärän vähenemisenä talvikausiksi. Porvoon Ratsutallin tavoitteena on
ollut alusta asti tarjota kaiken ikäisille sukupuolesta ja tuloluokasta riippumatta mahdollisuus laadukkaaseen ratsastus- ja hevosharrastukseen sekä monipuoliseen hevostoimintaan. Palveluvalikoimaa on tarkoitus laajentaa luonto- ja eläinavusteisiin palveluihin ja huomioida myös erityisryhmien
tarpeet. Porvoon Ratsutallin sijainti on ihanteellinen helppojen kulkuyhteyksien ansiosta. Hankkeen
tuloksena Porvoon seudulla on kansainvälisen laatuluokituksen täyttävä sisäliikuntahalli hevosurheilun ja hevosavusteisten hyvinvointipalvelujen tarpeisiin. Tämä tukee kasvuhakuisen yrittäjän panostuksia kilpailukyvyn kasvattamiseen sekä edesauttaa sosiaalisesti tasa-arvoisten ja sukupuolineutraalien liikunta- ja hyvinvointipalvelujen sekä Green Care - toiminnan kehittämistä.
Luontomatkailun kehittäminen Barösundissa/Oy SagaWind Ab
JULKINEN TUKI: 168 583,45
KOKONAISBUDJETTI: 481 667
PAIKKAKUNTA: Inkoo
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HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 28.3.2017–31.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää luontomatkailua Barösundissa ja Inkoon saaristossa. Inkoon saaristo on erittäin suuret luontoarvot omaava luontomatkailukohde lähellä pääkaupunkiseutua. Luonto- ja muunkin matkailuliiketoiminnan kehittymisen rajoitteena Barösundissa on riittävän tasokkaiden majoitustilojen puute. Barösundin kaunis vanha koulu kunnostetaan ja siihen tehdään retriitti- ja kurssikeskus, joka toimii myös Bed&Breakfastina. Tontille rakennetaan myös täysin uusi majoitusrakennus.
2.2 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Yksityistalli Engblom Oy/Yksityistalli Engblom Oy
JULKINEN TUKI: 139 662,4
KOKONAISBUDJETTI: 698 312
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 2.3.2016–10.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: 20 hevosen täyden palvelun yksityistalli, joka vuokraa hevosille karsinapaikkoja. Tallilla maneesi ja ratsastuskenttä, joissa hyvät ja joustavat kuituratsastuspohjat. Hevosten kävelytyskone löytyy myös tallilta. Lisäksi tarjotaan hoitoa toipuville hevosille, ratsutusta, valmennusta sekä varusteiden pesu- ja korjauspalvelua. Tallilla on myös vuokrattavissa hevosten kuljetuskalustoa tai tallin henkilökunta voi tarvittaessa kuljettaa/viedä hevosia esim. klinikalle tai kisapaikalle.
Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa/Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund
JULKINEN TUKI: 219 972,33
KOKONAISBUDJETTI: 219 972
PAIKKAKUNTA: Varsinais-Suomen alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2017–30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista ja niihin liittyvistä toimijoista. Hanke tarjoaa uusia
luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia maaseutualueille
sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöpohjaa luonto- ja virkistysalueiden kehittämiselle ja toiminnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa.
Kuusiston Kruunun virkistysalueen kehittäminen/Kuusiston Kruunu Oy
JULKINEN TUKI: 27 860,8
KOKONAISBUDJETTI: 139 304
PAIKKAKUNTA: Kaarina
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
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HANKEAIKA: 25.5.2015–28.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella luodaan toimintaympäristö Kuusiston Kruunun vapaa-ajan keskuksen virkistys- ja aktiviteettitoiminnalle. Hanke sisältää investointeja jotka mahdollistavat ranta- ja
puistoaktiviteettien kehittämisen tasolle jolla ne merkittävästi lisäävät alueen vetovoimaa kokous,
virkistys ja matkailutoiminnalle ja lisätyöllistymiselle aktiviteettien ja alueen parantuvien matkailuedellytysten parissa.
2.3 SATAKUNNAN ELY-KESKUS
Ratsastuskoulu/Lähdepellon ratsastuskoulu Oy
JULKINEN TUKI: 79 180
KOKONAISBUDJETTI: 395 900
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 16.9.2015–6.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hevostallin, ratsastuskenttien, aitausten ja piha-alueiden saattaminen liiketoiminnan ja nykykysäädösten mukaisiksi sekä asiakas- ja leiritoimintatilojen rakentaminen. Ratsastustuntien kohderyhmät ovat lapset, nuoret ja aikuiset jotka aloittavat tai harrastavat ratsastusta. Lisäksi hevosten koulutus- ja ratsutuspalvelut, ratsastajien ja ratsukoiden valmennuspalvelut sekä
leiri- ja kurssitoiminta. Tavoitteena luoda laadukas, asiakaspalvelulähtöinen, turvallinen ja viihtyisä
harrastuspaikka urheilu- ja ulkoilualueen välittömään läheisyyteen.
Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi/Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
JULKINEN TUKI: 473 800
KOKONAISBUDJETTI: 473 800
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki/Isojoki
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä Lauhanvuori Region -alueella ja hakea Geopark-jäsenyyttä 2018
syksyllä. Tavoitteena on luoda Geopark-toimintamalli, joka perustuu konkreettiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeessa toteutetaan kehittämistoimia Geopark-kriteereiden mukaisesti. Jäseneksi pyrkiviltä edellytetään erityisesti seuraavien kokonaisuuksien olemassaoloa ja kehittämistä, ja hankkeen toimenpiteet kohdistuvat niihin: 1. Tietosisältö Geologiset kohteiden määrä, laatu, ainutlaatuisuus, merkittävyys (kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen) ja niiden suojelu sekä miten niistä viestitään yleisölle (paikallisille ja matkailijoille), kohteet inventoidaan ja tieto popularisoidaan yleisökäyttöön.
Luonto- ja kulttuuriperintö ja niiden merkittävyys (kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen) sekä miten niistä kerrotaan sekä alueella että matkailijoille. Kohteita inventoidaan ja tuotetaan
aineistoja yleisökäyttöön. 2. Geopark-toimintamalli Luodaan Geoparkin hallintorakenne ja pitkän
aikajänteen strategiset suunnitelmat (aluerajaus, Master Planit, markkinointistrategiat, kestävän
matkailun sopimukset, opastuksen järjestäminen jne.) Edistetään tutkimusaktiivisuutta, gradujen,
väitöskirjojen jne. tuottamista, alueella 3. Ympäristökasvatus Yhteistyöryhmä, ympäristökasvatusohjelmat ja -materiaalit, koulutus, opastus, Geopark Rangerit 4. Yritykset ja paikallistalous Geomatkailu: saavutettavuus, opastusrakenteet, aktiviteetit, Geopark Rangerit jne. Kestävä aluetalous:
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paikallisten tuotteiden menekin edistäminen ja yhteistyö yritysten kanssa Hankkeen kohderyhmiä
ovat alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti alueella ja sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat sekä
Geopark-verkosto kotimaassa ja kansainvälisesti)
Jämin aluevalmennuskeskus/PS Liiku Oy
JULKINEN TUKI: 97 800
KOKONAISBUDJETTI: 97 800
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.9.2016–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Jämin aluevalmennuskeskushanke sisältää hiihtoon ja kestävyysurheiluun
pääpainotteisesti perustuvan monipuolisen osaamiskeskuksen perustamistoimenpiteet ja toiminnan kehittämisen hankekauden aikana sellaiseksi, että toiminta jatkuu ja vakiintuu hankekauden
jälkeen aktiiviseksi tuoden alueelle eri toimijoita myös Euroopasta. Hankkeen pääkohderyhmänä
ovat Etelä- ja Länsi-Suomen hiihdon ja kestävyysliikunnan urheilijat ja harrastajat, lajien valmentajat, huoltajat, lajipiirit ja -seurat. Koulutustoiminnan osalta kohderyhmän muodostavat koulutusalan ammattilaiset Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Hankkeen kohderyhmäksi muodostuu myös laajempi kokonaisuus eri-ikäisistä urheilijoista ja heidän hyväkseen työskentelevistä toimijoista, urheiluseuroista, kuntoilijoista sekä liikunnan harrastajista.
Jämimaat/Skönön Safarit Oy
JULKINEN TUKI: 41 360
KOKONAISBUDJETTI: 206 800
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: HANKKEEN KUVAUS: Skönön Safarit Oy investoi Jämimaahan, joka pitää sisällään seikkailupuiston,
jossa on viisi eritasoista kiipeilyrataa. Ratojen vaikeusaste on suunniteltu siten, että niin alakouluikäinenkin kuin huippu-urheilijat löytävät itselleen sopivan radan. Kiipeilypuistossa seikkaillaan 812 metrin korkeudessa ja seikkailupuiston erikoisuus on yli 300 metriä pitkä maisemaliuku, jossa
yhdistyvät vauhdin tuntu sekä Jämin kauniit maisemat. Kohderyhmiä Jämimaan asiakkaiksi ovat
mm. yritykset, seurat, koulut, perheet, kaikki Jämin alueen matkailijat. Markkina-alue ulottuu EteläSuomesta Etelä-Pohjanmaalle. Jämimaat-hankkeen tavoitteena on tuoda uutta palvelua ja aktiviteettia Pohjois-Satakuntaan ja täten tukea alueen elinvoimaisuutta.
Ratsastusmaneesin rakentaminen/Rusthollin Ratsastuskoulu Oy
JULKINEN TUKI: 168 460
KOKONAISBUDJETTI: 842 300
PAIKKAKUNTA: Nakkila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.5.2015–8.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastuksen opetukseen ja harrastamiseen lapsille ja nuorille rakennettava
sisäliikuntatila ympärivuotiseen käyttöön. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten
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liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä koko perheen liikunta- ja muiden aktiviteettien lisääminen Nakkilan Leistilän kylässä.
2.4 HÄMEEN ELY-KESKUS
Uudistuva hevostalous/Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 450 000
KOKONAISBUDJETTI: 450 000
PAIKKAKUNTA: HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Koulutus ja tiedonvälitys
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hevosesta osana vihreää taloutta, ml. hyvinvointi- ja terveyspalvelut, on tulossa aalto, jota voidaan kutsua uudistuvaksi hevostaloudeksi. Hevosala elää kehitysvaihetta, jossa
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta tarvitaan lisää tietoa ja tiedonvälitystä. Uudistuva hevostalous-hankkeessa suunnataan katseet kohti uusia mahdollisuuksia, edistetään elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan toimialan yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta. Yrittäjiä kannustetaan kysyntälähtöiseen ajatteluun ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, uudistumaan ja näin parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä. Hevosalalla on vahva
tutkimus-, koulutus- ja neuvontaverkosto, jonka välistä tiedonsiirtoa käytäntöön edelleen vahvistetaan. Tavoitteena on tehdä uusia avauksia toimialarajoja ylittävään yhteistyöhön. Läpileikkaavina
aiheina ovat vastuullisuus ja kestävyys: hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Hankkeen teemoja ovat 1) yhteinen hevosala, 2) tulevaisuuden asiakkaat, 3) tulevaisuuden hevosyritys,
4) arvojen ja vastuullisuuden hevosala sekä 5) palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet. Osioista
tehdään kartoituksia, joiden tuotoksina syntyy käytännönläheisiä sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja.
Monikanavaisella viestinnällä välitetään tietoa videoina, uutiskirjeinä ja verkkolehtinä yhteistyössä
alueellisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Kohderyhminä ovat olemassa olevat ja toimintaa
suunnittelevat yrittäjät, hevosalan organisaatiot ja julkinen sektori. Hyödynsaajina on maaseutu,
hevoselinkeinot sekä toimialat, joihin kohdistuu yhteistyön myötä saatavia hyötyjä. Toteuttajana on
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, joka laatii yhteistyösopimukset Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry:n ja Luonnonvarakeskus Luken kanssa. Ohjausryhmässä ovat Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, MTK, ProAgria, Suomen Ravivalmentajat, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto
SHKL, Hevosopisto Ypäjä ja Helsingin yliopisto/taloustieteen laitos. Hankeaika on 1.10.201530.6.2018.
Mennään metsään/Lahden ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 349 999,64
KOKONAISBUDJETTI: 350 000
PAIKKAKUNTA: Hämeen alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 % ja kevyiden aktiviteettien, esim. melonta, osuus koko matkailusta Euroopassa on voimakkaassa nousussa. Kysyntää vastaamaan on syntynyt laatuluokiteltuja reittiverkostoja, joilla panostetaan myös elämyksellisyyteen
(lisätty mm. taidetta, seikkailu-, hiljentymis- ja rentoutumispaikkoja). Reiteillä on digitaalisia opasteita. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansallisessa matkailustrategiassa sekä
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kansallisessa luontomatkailustrategiassa. Hämeessä on runsaasti ruuhkatonta, puhdasta luontoa,
jota yritykset voisivat hyödyntää markkinoilla. Alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu nyt pääosin lähivirkistyskäyttöön. Hankealueen ongelmana on reittiverkoston kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus, hyödynnettävyys liiketoiminnassa ja sitä myötä tunnettuus, jotka muodostavat matkailun kehittämisen hidasteen myös kansainvälistymiselle. Hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi, samalla edistäen paikallisen väestön lähivirkistysmahdollisuuksia sekä luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan
elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen erityisesti
mikro- ja pk-yrityksille. Hanke pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja erityisesti ylläpidon ja huollon
osalta. Hanke perustuu Outdoors Finland Etelä - kehittämishankkeessa kehitettyyn luontomatkailun
kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja Päijät-Hämeessä toteutettuun Luonnosta liiketoimintaa ja
hyvinvointia - esiselvityshankkeeseen, jossa alueen parhaat retkeilykohteet kartoitettiin. Vastaava
esiselvitys käynnistetään Kanta-Hämeessä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimintaryhmien, alueellisen kehittämisorganisaation ja kansallisen Outdoors Finland - mikro- ja pk-yritysten
kansainvälistymisohjelman kanssa.
Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde - Salpausselkä Geopark/Lahden ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 92 794,48
KOKONAISBUDJETTI: 92 794
PAIKKAKUNTA: Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja osin Kymenlaaksossa olevat kunnat
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2016–28.2.2017
HANKKEEN KUVAUS: Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. European Geoparks Network (EGN) on vuonna 2000 Unescon suojeluksessa
perustettu yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä geoturismin kehittämisen kautta ja samalla suojella geodiversiteettiä. Geologian
ohella Geopark-alueilla pidetään esillä luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja. Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria
on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde -esiselvityshankkeessa selvitetään tarkemmin geologisesti merkittävät kohteet, niiden potentiaali toimia liiketoiminnan perustana sekä kuntien ja muiden matkailutoimijoiden halukkuus ja sitoutuminen pysyvän luontomatkailun kehittämismallin toteuttamiseen. Hanke edistää kestävän kehityksen ehtojen
jalkauttamista maaseudun yritysten ja muiden organisaatioiden liike-toimintaan. Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimii Geologian tutkimuskeskus.
Hankkeen toteutusalueena ovat Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja osin Kymenlaaksossa olevat kunnat. Hankkeen tuloksena saadaan teemapohjaista, yhteistyötä lisäävää geologista tietoa
sekä selvitys luontomatkailun pysyvän toimintamallin edellytyksistä. Hankkeen toteutusaika on
1.1.2016-28.2.2017.
Virtuaaliluonto/Lahden ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 500 000
KOKONAISBUDJETTI: 500 000
PAIKKAKUNTA: HANKELUOKKA: kehittäminen
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HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.3.2016–28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Suomen luonto tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia matkailuelämyksille ja se
onkin valtakunnallisesti nostettu kehittämisen keskiöön. Luontomatkailusta halutaan Suomen matkailulle ja matkailun parissa toimiville mikro- ja pk-yrityksille uutta liiketoimintaa ja uusia markkinaavauksia. Visit Finland (2014) on nostanut Suomen kansainvälisen markkinoinnin pääkohderyhmäksi
Modernit Humanistit, jotka ovat massaturismia karttavia, avoimia ja uteliaita matkailijoita, jotka
ovat jo kertaalleen kolunneet maailman metropolit ja haluavat nyt uusia eksoottisia elämyksiä sekä
omatoimista löytöretkeilyä. Samanaikaisesti matkailu on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja digitaaliset ja virtuaaliset elämykset alkavat olla arkipäivää. Älylasit, GoPro kamerat, esineiden internet
ja erilaiset sensorit vaatteissa, luonnossa ja esineissä mahdollistavat monenlaisia virtuaalisia ja digitaalisia elämyksiä. Tässä hankkeessa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua että
takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa - luoden näin edellytyksiä maaseudun
palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Virtuaaliluonnossa
seikkaillaan Suomen puhtaassa luonnossa, pulahdetaan viileään järviveteen, juostaan metsässä paljain jaloin ja päivän päätteeksi huuhdotaan seikkailun rasitukset saunan pehmeässä lämmössä. Yötön yö ja kesän pehmeä valo ovat parhaimmillaan. Virtuaaliluonto on elämys; peli, jota voit pelataan
ensin verkossa ja joka jatkuu luontokohteessa Suomessa. Virtuaaliluonnon avulla matkailija voi tutustua etukäteen yksityiskohtaisesti Suomen luontoon ja vähentää mahdollisia matkustamisen esteitä kuten riskiä tuntemattoman tuotteen ostamisesta. Etenkin uusille asiakkaille tämä on todella
tärkeää. Virtuaaliluontoon liitetään yritysten uudet liiketoimintakonseptit, joiden mahdollistajana
on virtuaaliset luontomatkailuun sovelletut verkkoratkaisut ja luontoon ja esineisiin kytketyt älykkyyttä lisäävät teknologiat. Virtuaaliluonto -hankkeessa toteutetaan nopeita kokeiluja, seurataan
niiden menestystä, korjataan ja parannetaan ja lopulta skaalataan elämys valtakunnallisesti toteutettavaksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Rural Finland ja Outdoors Finland hankkeiden
kanssa ja tulokset levitetään ensisijaisesti niiden verkostojen kautta. Hankkeen toteuttavat Lahden
AMK, Karelia AMK, Haaga-Helia AMK ja Itä-Suomen yliopisto (Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos). Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-28.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 584 683 euroa
ja sitä hallinnoi Lahden AMK.
Hevostallin peruskorjaus, kentän ja tarhojen rakentaminen/Nuuttila Juha Tapio
JULKINEN TUKI: 92 76,71
KOKONAISBUDJETTI: 46 384
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 14.1.2016–28.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yritys aikoo monipuolistaa maataloustoimintaansa peruskorjaamalla hevostallin sekä rakentamalla kentän ja tarhat aloittaakseen hevosten täysihoitopalveluiden tuottamisen.
Uuden toiminnan kohderyhmänä ovat ratsuhevosten omistajat ja ratsastajat. Yrityksen tavoitteena
on tuottaa laadukasta hevosten hoitoa sekä tarjota turvallisen harrastusympäristön asiakkailleen.
DIGITRAIL - Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys/Hämeen ammattikorkeakoulu
Oy
JULKINEN TUKI: 319 831,04
KOKONAISBUDJETTI: 319 831
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PAIKKAKUNTA: Kanta-Häme
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luontomatkailun kysyntä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Matkailijat hakevat yhä enemmän uusia elämyksiä kevyistä luontoaktiviteeteista, joista merkittävimpiä ovat melonta, pyöräily ja vaellus. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansallisessa matkailustrategiassa (Suomen matkailun tiekartta 2025) sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa,
jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin koordinoima Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma mikro- ja pk-yrityksille sekä Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima Mennään metsään
-hanke. Kanta-Hämeen kattava metropolialueen läheisyydessä sijaitseva maaseutumainen luontoympäristö tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan kansainvälisille markkinoille tähtäävän luontomatkailun kehittämiselle. Maakunnan retkeilyreittien suunnittelussa ja toteutuksessa on useita erityishaasteita, esim. luontomatkailupalveluiden kohdentaminen kansainvälisille matkailijoille, ympärivuotinen palvelutarjonta ja esteettömät reitit. Lisäksi reitistöt sijoittuvat hajanaisesti ja ovat vaikeasti saavutettavia. Tässä hankkeessa kehitetään pyöräily- ja vaellusreitistöjä, niiden rakenteita, saavutettavuutta ja monikanavaista näkyvyyttä kansainvälisen matkailun vaatimat laatukriteerit huomioiden. Kehittäminen perustuu Outdoors Finland Etelä -kehittämishankkeessa (2011 - 2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin. Lisäksi toteutuksessa huomioidaan
Kanta-Hämeen alustavan esiselvityksen (2016) tulokset. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä
pk-yritysten, paikallisten toimintaryhmien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen, kuntien, Hämeen liiton, Lahden ammattikorkeakoulun Mennään metsään -hankkeen ja kansallisen mikro- ja pk-yrityksille suunnatun Outdoors Finland kansainvälistymisohjelman kanssa. Hankkeen päävastuullisena yksikkönä ovat Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Hanke on käynnissä 1.8.2016 -31.12.2018.
Salpausselkä Unesco Global Geopark -kansainväliseksi luontomatkailualueeksi/Lahden ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 500 287,16
KOKONAISBUDJETTI: 500 287
PAIKKAKUNTA: Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja osin Kymenlaaksossa olevat kunnat
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. Kansainvälisesti arvokkaat geomatkailukohteet muodostavat UNESCO Global
Geopark -verkoston. Verkostoon kuuluu 133 kohdetta ympäri maailmaa ja niitä yhdistää kansainvälisesti merkittävä geologia yhdistettynä matkailupotentiaaliin. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi
UNESCOn geologinen kohde, Rokua Unesco Global Geopark. Geologian rinnalla tärkeitä arvoja
Geopark-toiminnassa ovat luonnon- ja kulttuuriperinnön arvot. UNESCO kannustaa kohteita popularisoimaan geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä. Elinkeinoelämä hyötyy uusina tuoteideoina, tuotteina, kohderyhminä sekä markkina-alueina, paikallisten asukkaiden identiteetti ja ylpeys
kotiseudustaan vahvistuu ja uusia elinkeinomahdollisuuksia tarjoutuu. UNESCOn alla toimiva matkailukohde tarjoaa kestävin kehityksen ehdoin tuotettuja autenttisia elämyksiä. Geoparkkien ajatuksena on kytkeä kohdealueen nykyisyys menneeseen, geologiseen syntytarinaan ja biodiversiteettiin. Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä edistetään geoturismin kasvun kautta samalla suojellen geodiversiteettiä. Esiselvityshankkeessa todettiin, että Salpausselkien alue
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muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Selvitystyö
tehtiin eri lähteistä kerätyn tiedon pohjalta, eikä kohteita tarkistettu maastossa. Salpausselkä
Geopark -hankkeessa paikannetaan maastoon parhaiten alueen geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä esittelevät kohteet ja reitit, tuotteistetaan ne, kehitetään liiketoimintapotentiaalia ja perustetaan organisaatio edistämään geomatkailua ja hakemaan UNESCOn myöntämää statusta.
Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimivat Geologian
tutkimuskeskus ja Metsähallitus.
2.5 PIRKANMAAN ELY-KESKUS
Pirkanmaan Järvireitit/Ekokumppanit Oy
JULKINEN TUKI: 272 106,94
KOKONAISBUDJETTI: 340 134
PAIKKAKUNTA: Pirkanmaan alue
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Pirkanmaan Järvireitit -hankkeessa luodaan uusia matkailureitistöjä Pirkanmaalle Näsijärvireitin hyviin kokemuksiin pohjautuen. Ensimmäinen askel on etelään suuntautuva
Pyhäjärvireitti, joka lanseerataan kesäksi 2016. Seuraavana vuonna kokonaisuuteen lisätään itä- ja
länsisuuntaiset reitit. Reittien ympärille luodaan paikallisista yrityksistä koostuva palveluverkosto,
joka räätälöidään palvelemaan ensisijaisesti omalla lihasvoimalla liikkuvia matkailijoita. Reitistöille
luodaan yhteinen viestintäkokonaisuus ja lanseerauskampanjat. Lisäksi toteutetaan testimatkoja,
opastettuja retkiä, äkkilähtöjä ja muita sosiaalisen median kampanjoita sekä vuotuinen päätapahtuma uusien kävijöiden aktivoimiseksi ja reitistöjen tunnettuuden lisäämiseksi. Vaikuttavuuden lisäämiseksi hankkeen aikana testataan myös reitistöjä hyödyntäviä kesäsesongin ulkopuolisia matkailukonsepteja. Yhteistyö palveluyrittäjien, harrastajajärjestöjen ja median sekä kuntien kanssa on
keskeistä toteutuksen onnistumiseksi. Tavoitteena on reitistöjen avulla yhdistää Pirkanmaan maaseudun vahvuudet, luonto, puhtaat vedet, kulttuurikohteet, lähiruoka ja omaleimainen palvelutarjonta entistä vahvemmin maakunnan matkailun vetovoimavaltiksi. Tampere reitistöjen solmukohtana tuo asiakaspohjaa ja toimii porttina maakuntaan myös kauempaa saapuville matkailijoille. Reitistöt tukevat toisiaan ja tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sekä syyn viipyä pidempään alueella.
Lähi- ja kotimaanmatkailun edistäminen ohjaa kulutusvalintoja tukemaan paikallista taloutta, ja tukee näin työllisyyttä ja paikallista yrittämistä. Kestävyys, vähähiilisyys, hyvinvointi ja omalla lihasvoimalla liikkuminen etenkin polkupyörällä ovat reitistöjen lanseerauksen avainsanoja. Pitkän tähtäimen tavoite on nostaa Pirkanmaa kestävän lähimatkailun mallimaakunnaksi ja luoda samalla vetovoimainen kokonaisuus, joka houkuttelee etenkin polkupyörämatkailijoita myös muualta kotimaasta ja ulkomailta.
Monitoimihallien valmistus/Niskos Metalli Oy
JULKINEN TUKI: 15 000
KOKONAISBUDJETTI: 75 000
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 1.12.2016–3.5.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Uusi oma tuote; lämmitysenergiaa säästävien teräsrunkoisten elementtiteollisuus- ja urheiluhallien valmistus. Kohderyhmänä ovat uuden oman tuotteen valmistuslinjan koneet
ja laitteet. Tärkeä kone- ja laiteinvestointi mahdollistaa oman tuotteen valmistamisen suuremmissa
teollisuustiloissa, jolloin toimitusaika saadaan minimoitua.
2.6 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
YHDESSÄ ENEMMÄN - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan/Kouvola Innovation Oy
JULKINEN TUKI: 510 900
KOKONAISBUDJETTI: 510 900
PAIKKAKUNTA: Kymenlaakso ja Etelä-Savon lounaisosa
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman mukainen yhteistyöhanke. Hankkeen toimintaalueeseen kuuluvat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon lounaisosa. Alueella on vetovoimaisia luonto- ja
kulttuurikohteita, kärkinä Repoveden kansallispuisto ja Verlan maailmanperintökohde ympäristöineen. Palvelutarjonta on vielä vähäistä suhteessa kysyntään, joka on vahvassa kasvussa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin asiakaskunnan taholta. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi
alueelle tarvitaan lisää laadukkaita ja vetovoimaisia matkailupalvelutuotteita. Hankkeen keskeinen
tavoite on rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelutarjonnan teemapohjaisuutta, ympärivuotisuutta, laatua ja vetovoimaa tukemaan luodaan uusia tuotteita valittujen kohderyhmien tarpeisiin. Uusilla toimintamalleilla parannetaan palvelutarjonnan
saavutettavuutta. Hedelmällisellä yhteistyöllä edistetään matkailuelinkeinon kehittymistä ja lisätään alueen asukkaiden hyvinvointia. Verkostoitumisen kautta saadaan yhteistä näkyvyyttä ulospäin, palvelujen kuluttajille sekä potentiaalisille uusille asiakkaille. Tiedonvälitys toimii yhteistyön
tukena ja yhteytenä asiakasrajapintaan. Työpaketissa kehitetään alueen luontomatkailureittejä ja
niihin liittyvien aktiviteettien tiedonvälitystä sekä monipuolistetaan viestinnän kanavia. Reitit ja niihin liittyvä informaatio tarjoavat yrittäjille työkaluja laadukkaiden, vetovoimaisten, ympärivuotisten
ja teemapohjaisten palvelujen tuottamiseen. Tiedonvälityksellä saatetaan maaseudun luontomatkailun palvelutarjonta erilaisten toimijoiden ja kuluttajien tietoon ja vaikutetaan positiivisesti maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat kotimaiset ja
kansainväliset palveluhakuiset omatoimi- ja ryhmämatkailijat. Hankkeen päätoimijat ovat Kouvola
Innovation Oy, Mäsek Oy, Metsähallitus, hankealueen yhdistykset ja yritykset.
Retkisatamat Geopark-kuntoon/Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr
JULKINEN TUKI: 150 000
KOKONAISBUDJETTI: 150 000
PAIKKAKUNTA: koko Etelä-Karjalan maakunta
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan luontomatkailun toimintaympäristön vetovoimaisuutta ja tuotekehitystä tukevia investointitoimenpiteitä Saimaan alueella Etelä-Karjalan maakunnassa. Toimenpiteet kohdistuvat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämiin virkistysalueisiin ja
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retkikohteisiin, joiden palveluita parannetaan rakentamalla ja kunnostamalla retkeilijöiden palvelurakenteita. Tavoitteena on valmistautua Saimaa Geoparkin tuomaan lisääntyvään matkailukäyttöön
ja nostaa kohteiden palvelutasoa myös paikallisille kävijöille.
Rauhan uimaranta ja virkistysalueen kehittäminen/LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 312 632
KOKONAISBUDJETTI: 312 632
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Rauha-Tiuru aluetta on kehitetty Lappeenrannan kaupungin strategian mukaisesti määrätietoisesti jo vuosien ajan. Rauhan ranta-alueen käytettävyyden parantaminen ja yleisilmeen kohentaminen on osa tätä suunnitelmallista kehittämistä, jota tehdään yhteistyössä alueen
yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa asukkaiden ja matkailijoiden
hyvinvointia palveleva kokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia liikunta- ja harrastus mahdollisuuksia.
Lisäksi pyritään parantamaan asuinympäristön viihtyvyyttä ja parantamaan alueen käyttömahdollisuuksia. Hankkeessa erittäin vähäisellä käytöllä olevalle, epäsiistille ja umpeen kasvaneelle rantaalueelle rakennetaan uusi virkistysalue. Uusi virkistysalue sisältää turvallisen ja viihtyisän uimarannan kaikenikäisille. Lisäksi alueelle rakennetaan mm. rantalentopallokenttä, monitoimiliikuntaväline
ja leikkipaikka perheen pienimmille. Ranta-alueen yleisilme kohentuu siistimisen ja viherrakentamisen seurauksena.
Retkelle Repovedelle - Repoveden reitistön kehittäminen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 225 953
KOKONAISBUDJETTI: 225 953
PAIKKAKUNTA: Kouvola/Mäntyharju
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2017–30.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tähän Repoveden kansallispuisto on Kymenlaakson vetovoimaisin luontokohde ja Suomen kansallispuistojenkin kesken valtakunnan kuudenneksi vierailluin. Repoveden aluetta on markkinoitu voimakkaasti eri käyttäjäryhmille viime vuosien aikana, puiston lähialueella
tehty kehitystyö reittien ja palveluiden osalta on kantanut hedelmää ja samalla myös Repoveden
tunnettuus on kasvanut koko ajan. Kiinnostus Repoveteen ei näytä laantumisen merkkejä mm. sijainti pääkaupunkiseutuun nähden ja paranevat palvelut lähialueilla tuonevat Repovedelle yhä lisää
kävijöitä. Retkelle Repovedelle - Repoveden reitistön kehittäminen -hankkeella turvataan kansallispuiston käytön kestävyys kasvavalle käyntimäärälle suosituimmilla reiteillä.. Luontokohteissa, joissa
käyntimäärät ovat erityisen suuret on tarpeen turvautua reittien osalta erilaisiin rakenneratkaisuihin, jotta maaston kuluminen ei heikennä alueen vetovoimaisuutta tai luontoarvoja. Hankkeessa
tätä ns. kestävöintiä tehdään Ketunlenkillä ja Lapinsalmi-Kuutinkanava välillä. Hankkeessa myös kehitetään vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja kokea Repovesi, jotta käynnit jakaantuisivat alueella tasaisemmin maantieteellisesti ja ajallisesti. Repovedelle vesitse saapumista ajatellen kunnostetaan/uusitaan keskeisimpien kohteiden vesiretkeilyrakenteita. Lisäksi hankkeessa lanseerataan nykyiseen
reittiverkostoon perustuen rengasreitti Tervajärven ympäri sekä kunnostetaan reittejä helposti tavoitettaviin käyntikohteisiin Saarijärven ja Tervajärven sisääntulojen lähistöllä. Hankkeen toimenpiteitä tehdään erityisesti ajatellen kohderyhmiä, jotka kaipaavat eritasoisia päiväreittejä ja myös
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reittejä helppoon luonnossa liikkumiseen. Käyntimäärän kasvu itse puistossa pyritään suuntaamaan
päiväkäynteihin puiston kapasiteetin lisäksi myös sen vuoksi, että päiväkävijät tukeutuessaan lähialueen palveluihin (majoitus, ruokailut) lisäävät käyntien paikallistaloudellisia vaikutuksia.
Maneesin rakentaminen/RC Lappeenranta Oy
JULKINEN TUKI: 50 509,2
KOKONAISBUDJETTI: 252 546
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 24.5.2017–13.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastusmaneesin rakentaminen. Maneesi rakentamalla luodaan turvalliset
olosuhteet ratsastukselle, koska talvisin ei ulkokentällä pysty ratsastamaan turvallisesti ja täysipainoisesti. Maneesia käytetään harjoitteluun, kilpailuharjoituksiin, kilpailuihin, ratsastusterapiaan, tapahtumiin hevosten lisäksi myös koiraharrastajille.
2.7 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS
Matkailuelämysten kehittäminen Saimaalla/TMH Consulting Oy
JULKINEN TUKI: 8 750
KOKONAISBUDJETTI: 25 000
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 13.5.2015–15.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotisia, luontoystävällisiä ja elämyksellisiä ohjelmapalveluja Saimaalle ja Linnansaaren kansallispuistoon kannattavasti. Toimenpiteinä ohjatut luontopalvelut sekä matkamuisto- ja elintarviketoiminta. Hankkeen tuloksena Hotel &
Spa Resort Järvisydämen palvelutarjonta paranee ja yrittäjä työllistyy ympärivuotisesti.
Nestorinrannan investointihanke 3/Nestorinranta Oy
JULKINEN TUKI: 71 190
KOKONAISBUDJETTI: 203 400
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 16.11.2015–4.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan rantaan tilaussauna ja kota, grillipaikkoja, venevalkama sekä parannetaan vuokramökkien tasoa, rakennetaan lasten leikkipaikka, hankitaan lisää vesi- ja luontomatkailuun liittyvää kalustoa, parannetaan majoitustilojen energiatehokkuutta, kahvilan toimintakykyä ja ympäristön viihtyisyyttä kalustohankinnoilla.
Outdoors ESA –esiselvityshanke/Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 67 280
KOKONAISBUDJETTI: 67 280
PAIKKAKUNTA: Etelä-Savon alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
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HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.6.2016–28.7.2017
HANKKEEN KUVAUS: Suomen ja Etelä-Savon tärkein vetovoimatekijä kansainvälisessä matkailussa
on luonto. Luonnon hyödyntämistä matkailussa edesautetaan pitämällä yllä reittejä, jotka lisäävät
alueen vetovoimaa, helpottavat matkailijan pääsyä luontoon ja hyvin suunniteltuina vahvistavat hänen luontokokemustaan. Vetovoimaiset reitit myös ohjaavat matkailijoiden liikkeitä siten, että palveluja on mahdollista lisätä ja liiketoiminnan kannattavuutta parantaa. Etelä-Savossa on runsaasti
erilaisia lihasvoimalla tapahtuvaan liikkumiseen tarkoitettuja retkeilyreittejä. Luontoympäristöön sijoittuvat reitit ovat yleensä vaellus, pyöräily-, maastopyöräily-, melonta-, veneily-, vaellusratsastus, hiihto-, retkiluistelu- ja lumikenkäilyreittejä. Ongelmana on, että osa reiteistä on huonossa kunnossa, informaatio niistä on puutteellista tai pelkästään kuivaa, eivätkä läheskään kaikki matkailijoiden käyttöön soveltuvat reitit ole helposti löydettävissä verkosta ja maastosta. Nämä ongelmat johtuvat osin siitä, että toimijat ovat hajallaan ja yhteistyö reittien kehittämisessä, ylläpitämisessä ja
niistä viestimisessä on liian vähäistä. Hankkeen tarkoituksena on matkailutoimijoiden ja matkailun
sidosryhmien yhteistyötä tiivistämällä Etelä-Savon kansainväliseen matkailuun soveltuvien ja sellaisiksi kehitettävien lihasvoimin liikkumiseen tarkoitettujen retkeilyreittien kartoittaminen, niiden
laadun, saavutettavuuden ja houkuttelevuuden parantaminen ja sitä kautta yritysten matkailutulon
kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen. Hanke kytkeytyy valtakunnalliseen Outdoors Finland kehittämisohjelmaan (2015-2018/Visit Finland, jossa ) keskitytään mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.
Hankkeen tavoitteena on muodostaa matkailun keskeisten toimijoiden ja matkailun sidosryhmien
kesken yhteinen näkemys siitä, mitkä lihasvoimin liikkumiseen tarkoitetut reitit ovat kansainväliseen matkailuun soveltuvia tai potentiaalisia ja työstää yhdessä ehdotuksia ja hankeaihioita reittien
kehittämiseksi, ylläpitämiseksi sekä monikanavaisen, kustannustehokkaan yhteisen markkinointiviestinnän kehittämiseksi. Tavoitteena on myös reittien kehittämiseen, ylläpitoon ja markkinointiviestintään liittyvän yhteistyön kehittäminen matkailuyritysten ja muiden matkailun keskeisten toimijoiden sekä sidosryhmien kesken. Hankkeen tuloksena on priorisoitu reitit, jotka ovat tai joista
halutaan kehittää OutdoorsFinland -katto-ohjelman kriteerit täyttävät kansainväliseen matkailuun
soveltuvat, lihasvoimin liikkumiseen tarkoitetut reitit. Näiden reittien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä yhteisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi on laadittu raamisuunnitelma sekä
hankeaihioita. Yhteistyö matkailun keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kesken on tiivistynyt ja
on sovittu, kuinka se jatkuu hankkeen jälkeen. Hankkeen tuotoksena on julkaisu, johon kootaan
priorisoitujen reittien jatkokehittämisen kannalta olennaiset hankkeen tulokset.
Mannilan toiminnan ympärivuotinen tehostaminen/Kero Jani Petteri
JULKINEN TUKI: 101 150
KOKONAISBUDJETTI: 289 000
PAIKKAKUNTA: Punkaharju
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 25.5.2015–11.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Mannilan ratsutallin kasvavan kävijämäärän takia ratsastuskentän valmistus
ympärivuotiseen käyttöön, sekä kilpailutoiminnan mahdollistaminen. Hotelli-ravintola Rantakatin
vierasvenelaiturin ruoppaus, joka mahdollistaa huviveneiden pääsyn satamaamme. Tällä hetkellä
voimme vastaanottaa vain pieniä moottoriveneitä, vaikka kyselyitä tulee merkittävästi suuremmilta
huviveneiltä jotka yöpyisivät ja käyttäisivät myös muita palveluitamme. Lisäksi kanavilla, jotka sijaitsevat omalla vesialueella on kaksi laavua. Aloitamme järjestämään laavuille ohjelmapalveluita

187

veneillä / kanooteilla. Näitä palveluita varten meidän pitää myös ruopata kanavia. Laavuilla tulemme järjestämään eräruuan valmistusta ryhmille, sekä kalastusmatkoja. Ostamme myös markkinointi, sekä ohjelmapalvelu suunnittelua. Uuden lomarakennuksen (3 huoneistoa) rakentaminen.
2.8 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS
Uusi Eerikkala Golf Riitniemi/Golf Oy
JULKINEN TUKI: 280 000
KOKONAISBUDJETTI: 800 000
PAIKKAKUNTA: Tervo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 27.10.2015–19.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tervossa sijaitsevan golfkentän ja klubiympäristön kehittäminen. Hankkeen
tavoitteena on madaltaa kynnystä golfin harrastamiseen. Hankkeessa rakennetaan uusi klubirakennus remontoimalla Eerikkalan tilan vanha päärakennus ja rakennetaan uusia peliväyliä. Alueelle rakennetaan uusi harjoituskenttä, jossa voivat pelata muutkin kuin green cardin omaavat pelaajat.
Samoin kenttää kehitetään lähiliikunta-alueeksi. Kohderyhmä on golfin harrastajien lisäksi harrasteliikkujat ja kotiseututyöstä kiinnostuneet asukkaat.
Rautalammin - Konneveden luontomatkailun koordinointihanke/RAUTALAMMIN KUNTA
JULKINEN TUKI: 426 718
KOKONAISBUDJETTI: 426 718
PAIKKAKUNTA: Rautalampi-Konnevesi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rautalampi-Konnevesi luontomatkailualueen vahvuuksia ovat uusi Etelä-Konneveden kansallispuisto, puhtaat vesistöt sekä vuorimaisemamainen luonto. Hankkeen tavoitteena
on nostaa alueen ja matkailu- ja palveluyrittäjien tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
esimerkillisenä ja kehittyvänä luontomatkailukeskittymänä sekä nostaa alueen matkailuun ja palvelualoihin liittyvien investointien tasoa, kehittää yhdessä e-Kansallispuistohankkeen ja -sovelluksen
kanssa uusia sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia sekä varausjärjestelmiä sekä lisätä alueella
yrittäjien välistä yhteistyötä. Luontomatkailun koordinointihanke koordinoi alueen kehittymistä yhdessä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun Master Plan
suunnitelman mukaisesti. Maaseudun kestävä aluerakennehaasteeseen hanke vastaa elinvoimaisuuden lisäämisellä Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella sekä niin asukkaiden kuin vapaaajan asukkaiden ja matkailijoiden palveluiden paranemisella. Vireä ja elinvoimainen matkailualue
on myös houkutteleva asuinkohde nuorille ja perheille. Hanke vastaa myös Pohjois-Savon maaseudun kehittämisohjelman tavoitteeseen ja painopiste-alueeseen 5. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys. Hankkeen tavoitteena on nostaa alueen tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
esimerkillisenä ja kehittyvänä luontomatkailukeskittymänä ja nostaa alueen matkailuinvestointien
tasoa sekä kehittää yhdessä alueella tarjottavia matkailutuotteita ja niiden laatua sekä yrittäjien
välistä yhteistyötä. Matkailun kehittyminen alueella lisää yrittäjien määrää, työpaikkoja, viihtyvyyttä
ja infrastruktuuria. Master Plan -suunnitelman mukaisesti Rautalampi- Konnevesi luontomatkailun
koordinointihanke kehittyvänä kestävän kehityksen matkailualueena, jossa rohkeasti, innovatiivisesti ja kokeiluhaluisesti tartutaan mm. digitalisoitumisen hyväksikäyttöön liiketoiminnan ja
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palveluiden kehittämisessä. Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun koordinointihankeen tuloksena
matkailuinvestoinnit kääntyvät kasvuun, matkailijamäärät kasvavat, uusien yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa, kuntien asukkaiden sekä kesäasukkaiden palvelujen määrä ja laatu paranevat.
Tämän lisäksi ympäristön arvostus lisääntyy, kestävän kehityksen mukaisen matkailuliike-toiminta
kehittyy ja lisääntyy alueella.
Etelä-Konneveden kansallispuiston maastopalvelujen rakentaminen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 505 000
KOKONAISBUDJETTI: 505 000
PAIKKAKUNTA: Konnevesi ja Rautalampi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 15.6.2015–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden
kansallispuiston maastopalvelut kansallispuistotasoisiksi vuosien 2015 ja 2016 aikana. Kansallispuistossa on lähtötilanteessa vain vähän palveluja, joten maastorakenteiden lisäämiselle on suuri tarve.
Kävijöiden määrä kasvoi heti perustamispäätöksen myötä. Vuoden 2014 käyntimäärä oli 9700, ja
siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 50 %. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien
rajalla sijaitseva Etelä-Konnevesi tuo kansallispuistoverkostoon koko järvialtaan kattavan sisävesien
suurjärvikohteen, jossa säännöstelemättömän reitin keskusjärven saari- ja rantaluonto yhdistyy
pohjoissavolaiseen vuorimaahan. Kansallispuistoon odotetaan retkeilijöitä ja matkailijoita maakuntien suurien kaupunkien lisäksi myös muualta Suomesta sekä ulkomailta. Kansallispuiston perustamisen myötä alueen tunnettuus on lisääntynyt ja luontomatkailun yritystoiminta on kasvanut ja verkostoitunut. Hankkeessa rakennettavat maastopalvelut kattavat kaikki keskeiset kansallispuiston
retkeilyrakenteet: lähestymisopasteet, lähtöpaikkojen palvelut, maastoreitit Enonniemen alueella,
tauko- ja rantautumispaikat sekä opastustaulut. Rakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
huomioidaan puiston eri käyttäjäryhmät: vesiretkeilijät, patikoijat, nähtävyysmatkailijat, erityisryhmät (mm. liikuntaesteiset, koululaiset) sekä kansainväliset matkailijat. Maastopalvelut toteutetaan
niin, että ne tukevat kestävän luontomatkailun yritystoimintaa kansallispuistossa. Rakenteiden toteutuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia toiminta- ja toteutustapoja, mikä tuo mahdollisuuksia
maakuntien yrityksille esitellä osaamistaan.
2.9 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS
Taulio Stable Oy:n toiminnan käynnistäminen/TAULIO STABLE OY
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 17.6.2015–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yritys tulee tarjoamaan hevosten kuntoutus- ja valmennuspalveluja sekä myymään rehuja ja hevosvarusteita Liperissä Riihilammen rannassa, jossa on vieressä Liperin harjoitusravirata. Perustamistuki-hankkeessa käynnistetään yrityksen toiminta, markkinointi ja palvelujen
tuotteistaminen. Käynnistyvässä investointihankkeessa rakennetaan talli ja hoitola sekä hankitaan
hevosten kuntoutukseen liittyviä koneita ja laitteita.
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Taulio Stable Oy:n perustaminen/TAULIO STABLE OY
JULKINEN TUKI: 130 379,11
KOKONAISBUDJETTI: 372 512
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 17.6.2015–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Yritys tulee tarjoamaan hevosten kuntoutus- ja valmennuspalveluja sekä myymään rehuja ja hevosvarusteita Liperissä Riihilammen rannassa, jossa on vieressä Liperin harjoitusravirata. Perustamistuki-hankkeessa käynnistetään yrityksen toiminta, markkinointi ja palvelujen
tuotteistaminen. Käynnistyvässä investointihankkeessa rakennetaan talli ja hoitola sekä hankitaan
hevosten kuntoutukseen liittyviä koneita ja laitteita.
Trainer4 Oy:n perustamishanke/Trainer4Skills Oy
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 29.6.2015–29.3.2017
HANKKEEN KUVAUS: Perustettavan yrityksen (Trainer4 Oy) perustamishankkeen aikana kehitetään
olemassa olevasta Trainer4Riding-interaktiivisen ratsastajien valmennuspäiväkirjan prototyypistä
sellainen, että se soveltuu Suomen ratsastajien maajoukkueen testattavaksi kaudella 2015-2016.
Testauksesta kerätään asiakaspalautetta, jonka pohjalta jatketaan tuotekehitystä. Lisäksi perustamishankkeen aikana tehdään tuotteelle kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma, joka sisältää
kansainväliset markkinat, ja toteutetaan tuotteen alkumarkkinointia Suomessa sekä koemarkkinointia ulkomailla.
Luonto- ja elämysretket/Luontopalvelu Tervastulet avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 27 000
KOKONAISBUDJETTI: 27 000
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 12.6.2015–15.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luontopalvelu Tervastulet Ay tuottaa luonto- ja elämysretkiä. Hankkeen avulla
käynnistetään toiminta.
Yrityksen käynnistymisen investoinnit/Luontopalvelu Tervastulet avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 6 173,3
KOKONAISBUDJETTI: 17 638
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 28.12.2015–15.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luontopalveluyritys on käynnistämässä toimintaansa. Se tarvitsee sitä varten
välineistöä. Niitä hankitaan tarpeen mukaan n. 10 henkilön ryhmälle.
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Perustamistuki - kuntoiluun oikeaoppista suorittamista/Kuntohelp
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 11.3.2016–20.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on jatkoa kokeilulle, jossa jatkokehitetään uutta tuotetta kuntoilijoiden
ja ammattiurheilijoiden käyttöön.
Leipäpitäjästä särvintä/Joensuun Meskari Oy
JULKINEN TUKI: 31 255
KOKONAISBUDJETTI: 89 300
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 31.3.2016–26.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella luodaan edellytykset ympärivuotisen luontomatkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan aloittamiselle ja kasvulle. Hanke tuottaa ekologiseen matkailuun soveltuvan
ja ympärivuotisessa käytössä olevan luontomatkailumahdollisuuden Liperissä ja sen lähialueilla.
Hanke tuottaa lisäarvotekijöitä myös lähialueen asukkaille parantamalla luonnonvirkistyskäyttömahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä.
Leipäpitäjästä särvintä/Joensuun Meskari Oy
JULKINEN TUKI: 32 000
KOKONAISBUDJETTI: 32 000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 31.3.2016–25.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tällä hankkeella luodaan edellytykset ympärivuotisen luontomatkailun ja siihen liittyvien yritystoiminnan aloittamiselle ja kasvulle. Hanke tuottaa ekologiseen matkailuun soveltuvan ja ympärivuotisessa käytössä olevan luontomatkailumahdollisuuden Liperissä ja sen lähialueilla. Hanke tuottaa lisäarvotekijöitä myös lähialueen asukkaille parantamalla luonnonvirkistyskäyttö-mahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä.
Koivikon maneesi PT/Koivikon Maneesi Oy
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 30.6.2016–16.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastus-, valmennus-, koulutus- ja tapahtumapalveluyrityksen perustaminen. Yrityksen toiminnan toteuttamiseksi rakennetaan noin 24 x 50 m2 kokoinen ratsastusmaneesi
Kiteen Koivikolle. Maneesia käytetään ratsastuskoulutoimintaan, ratsastusvalmennusten,
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ratsastuskilpailuiden ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi maneesia käytetään mm. koiraharrastuksiin, kuten näyttelyihin, koulutuksiin ja agilityyn. Maneesin toteutusaika on tavoitteen mukaan
syksy 2016 -kevät 2017.
Karu Survival/Kettunen Mikko Johannes
JULKINEN TUKI: 34 960
KOKONAISBUDJETTI: 34 960
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 6.6.2016–13.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Karu Survival tarjoaa opetus ja koulutuspalveluja erä- ja selviytymistaidoissa.
Kohderyhmänä ovat koulut ja oppilaitokset, yritykset, erilaiset ryhmät ja järjestöt sekä kuluttajat.
Karu Survival tarjoaa uudenlaisia luontoelämyksiä, sekä opettaa erä- ja selviytymistaitoja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti turvallisissa olosuhteissa. Yrityksen tavoitteena on työllistää 23 henkeä ensimmäisen kolmen vuoden aikana, sekä päästä kansainvälisille markkinoille.
Paakkilan tallin Green Care-yritystoiminnan käynnistäminen/Emmi Halonen Tmi
JULKINEN TUKI: 10 000
KOKONAISBUDJETTI: 10 000
PAIKKAKUNTA: Juuka
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: HANKKEEN KUVAUS: Emmi Halonen tmi on ryhtymässä hevostalliyrittäjäksi Paakkilan tilalla Juuan
Vihtasuolla. Hän aikoo erikoistua Green Care-yritystoimintaan. Yritys tarjoaa: Virkistävää ja eheyttävää luonto- ja eläinavusteista toimintaa monipuolisessa maatilaympäristössä ammattitaidolla ja
Green Care yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Perustamistukihankkeessa käynnistetään liiketoiminta, kehitetään markkinointi-ilme ja materiaali, tuotteistetaan palveluja ja tehdään aloitusvaiheen markkinointitoimia.
Karu Survival/Karu Survival Oy
JULKINEN TUKI: 34 960
KOKONAISBUDJETTI: 34 960
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: HANKKEEN KUVAUS: Karu Survival tarjoaa opetus ja koulutuspalveluja erä- ja selviytymistaidoissa.
Kohderyhmänä ovat koulut ja oppilaitokset, yritykset, erilaiset ryhmät ja järjestöt sekä kuluttajat.
Karu Survival tarjoaa uudenlaisia luontoelämyksiä, sekä opettaa erä- ja selviytymistaitoja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti turvallisissa olosuhteissa. Yrityksen tavoitteena on työllistää 23 henkeä ensimmäisen kolmen vuoden aikana, sekä päästä kansainvälisille markkinoille.
Kontiolahden urheiluryhmämajoitus/Sport Bed Oy
JULKINEN TUKI: 36 960,7
KOKONAISBUDJETTI: 105 602
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PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 29.5.2015–25.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella luodaan edellytykset erilaisten urheiluryhmien (kuntoilijat, aktiivija kilpaurheilijat) kattavalle majoitus- ja ravitsemustarjonnalle entisessä Kontiorannan kasarmirakennuksessa. Tavoitteena on tehdä kohteesta em. ryhmiä sekä myös kertaluontoisia tapahtumien
vierasryhmiä hinnaltaan ja tarjonnaltaan kiinnostava majoituskohde. Hankkeen toimenpiteitä ovat
tilojen pintakunnostus sekä keittiön rakentaminen alakerran nykyiseen keittiötilaan. Lisäksi yhteen
alakerran huonetilaan varustetaan pienehkö kuntosalitila.
Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta yrityksen perustaminen/Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta
JULKINEN TUKI: 35 000
KOKONAISBUDJETTI: 35 000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.5.2015–27.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa perustetaan Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta yritys, joka tarjoaa kuntouttavaa, suunnitelmallista, tavoitteellista ja ennaltaehkäisevää sosiaalipedagogista hevostoimintaa, islanninhevosvaelluksia, hevosajopalveluja ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluja. Erityisesti kuntouttava ja ennaltaehkäisevä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on uusi, uraauurtava palvelu, jonka piirissä ei ole vielä kilpailua. Hankkeessa kehitetään yrityksen markkinointiilmettä ja markkinointia sekä tuotteistetaan palveluja sekä verkostoidutaan sekä maakunnallisesti
että valtakunnallisesti.
Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta yrityksen perustaminen ja investointitoimet/Hyvinvointia
Heiskalan Hoppalasta
JULKINEN TUKI: 73 500
KOKONAISBUDJETTI: 210 000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 20.5.2015–8.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa perustettiin tukipäätöksiä odotellessa Hyvinvointia Heiskalan
Hoppalasta yritys. Yritys tuottaa kuntouttavaa, suunnitelmallista, tavoitteellista, ennaltaehkäisevää
ja toiminnallista sosiaalipedagogista hevostoimintaa, islanninhevosvaelluksia, hevosajopalveluja
sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluja. Erityisesti kuntouttava ja ennaltaehkäisevä sosiaalipedagoginen hevostoiminta edellä mainittuine oheis- ja liitännäispalveluineen on uusi, uraauurtava palvelu, jonka piirissä ei ole vielä kilpailua. Hankkeessa kehitetään / kehitettiin yrityksen markkinointi-ilmettä ja markkinointia, tuotteistetaan / ollaan jo tuotteistettu palveluja sekä verkostoidutaan maakunnallisesti että valtakunnallisesti.
2.10 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS
Tallin laajennus/Uusitalon Hevostila
JULKINEN TUKI: 15 052
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KOKONAISBUDJETTI: 75 260
PAIKKAKUNTA: Laukaa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 16.7.2015–4.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hevostallin laajennus ja vesikävelymaton hankinta. Kohderyhmä on hevosenomistajat ympäri Suomen, mutta lähinnä palveluja tarjotaan keskisuomalaisille hevosenomistajille.
Tavoitteena on hieman lisätä hevosten täysihoitopaikkojen määrää ja vuokrata vesikävelymattoa
sekä ulkopuolisille että omille asiakkaille. Hevosille tarkoitettu vesikävelymatto on hyvä apuväline
treenaamiseen sekä hevosten kuntouttamiseen loukkaantumisen jälkeen.
Myllymäen harrastepaikkojen sosiaalitilat/Jämsänkosken Tekojäärata Oy
JULKINEN TUKI: 311 250
KOKONAISBUDJETTI: 415 000
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.12.2015–30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Jämsänkosken Tekojäärata Oy rakentaa Jämsänkosken Myllymäkeen sosiaalitilat erilaisten harrastajien käyttöön. Myllymäen alue on vilkas ja kehittyvä harrastuspaikka jossa
harrastavat monipuolisesti jääkiekkoilijat, jalkapalloilijat, suunnistajat, hiihtäjät, rullaluistelijat ym.
Alueella järjestetään tapahtumia eri yhdistysten toimesta mm. koiranäyttelyt, autoharrastajat. Alueella ei ole asianmukaisia sosiaalitiloja harrastajien käyttöön. Hanke on yleishyödyllinen ja sille haetaan Maaseuturahaston rahoitusta. Uudet tilat vaikuttavat alueen palveluiden lisääntymiseen ja laadun paranemiseen, alueen imago ja vetovoima kasvavat jolloin myös alueen käyttöaste kasvaa.
Killerin harjoittelusuora/KESKI-SUOMEN HEVOSJALOSTUSLIITTO R.Y.
JULKINEN TUKI: 78 450
KOKONAISBUDJETTI: 104 600
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Killerin harjoittelusuoran tavoitteena on toteuttaa 700 metriä pitkä ja 7 metriä
leveä harjoittelusuora Killerin hevosurheilukeskuksen yhteyteen ja parantaa Killerin hevosurheilukeskuksessa keskisuomalaisten hevosyrittäjien ja -harrastajien mahdollisuutta toteuttaa hevosten
liikuttamista ja valmentamista mahdollisimman turvallisesti ja monipuolisesti.
#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 315 310
KOKONAISBUDJETTI: 315 310
PAIKKAKUNTA: Keski-Suomen alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.10.2016–28.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 %. Kevyiden aktiviteettien,
melonnan, pyöräilyn ja vaelluksen, osuus koko matkailusta on Euroopassa on noussut vuoden 2009
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23%:sta 42%:iin vuonna 2012. Seurantatutkimuksissa on todettu, että laatuun investoitu euro tuo
takaisin 10 €. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu kansallisessa matkailustrategiassa
sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa, jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin
koordinoima Outdoors Finland -mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelma. Keski-Suomessa on
runsaasti puhdasta luontoa, jota yritykset voisivat hyödyntää tehokkaammin markkinoilla. Muutamaa kärkikohdetta lukuun ottamatta alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu
pääosin lähivirkistyskäyttöön. Suunnittelussa on usein lähdetty perinteisistä poluista ja kulku-urista
ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on jäänyt vähemmälle. Hankealueen ongelmana on reittiverkoston
kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus,
hyödynnettävyys liiketoiminnassa ja tunnettuus, jotka muodostavat maaseudun yritysten kehittämisen hidasteen. Retkeilyreitistöjä hyödyntävistä tapahtumista ja niiden matkailuelinkeinolle tuottamasta positiivisesta vaikutuksesta on saatu hyviä kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on KeskiSuomen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi
huomioiden myös kansainväliset matkailijat ja samalla edistäen lähivirkistysmahdollisuuksia sekä
luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen erityisesti mikro-yrityksille. Hanke perustuu Outdoors Finland Etelä hankkeessa (2011-2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja
Keski-Suomesta keväällä 2016 kerättyihin reittikuvauksiin. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Metsähallitus. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-31.12.2018.
Ratsastushallin, eli maneesin rakentaminen sekä estekaluston ja kouluaitojen sekä ratsastuspohjien uudistus/Saarijärvi Equestrian Center Oy
JULKINEN TUKI: 32 858,7
KOKONAISBUDJETTI: 164 294
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 30.5.2016 – 28.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan ratsastushalli, eli maneesi. Maneesi takaa laadukkaan harjoittelun sekä ratsastuskoulun ja kilpailutoiminnan ylläpidon täydellä teholla ympäri vuoden. Maneesin
valaistukseen ja ratsastuspohjaan (Geopad -kuitu) panostetaan huolella. Halliin hankitaan oma estekalusto ja kouluratsastusaidat. panostetaan huolella. Lähivuosina myös tallirakennuksen laajennus tulee ajankohtaiseksi. Tavoitteena on kasvattaa Ratsutalli Tupsujalka -ratsastuskoulun toimintaa noin kolminkertaiseksi tulevan tilikauden aikana, sekä kehittää yritystä jatkossa edelleen osana
Saarijärven ja Ääneseudun liikunta- ja harrastuspalveluja.
Konneveden luontomatkailun investointihanke/KONNEVEDEN KUNTA
JULKINEN TUKI: 378 511,95
KOKONAISBUDJETTI: 378 512
PAIKKAKUNTA: Konnevesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden
kansallispuistoa ja sen matkailu ja virkistyskäyttöä tukevia rakenteita 2015-2016 välisenä aikana.
Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun Masterplanissa on määritelty, että aluetta kehitetään
Suomen johtavaksi luontomatkailun keskittymäksi. Tämä tavoite vaatii yleisien matkailun ja
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virkistyskäytön rakenteiden suunnittelua ja rakentamista. Etelä-Konneveden kansallispuisto tarjoaa
uuden mahdollisuuden matkailun kehittämiseen alueella. Se on tuonut tullessaan vetovoimaisen ja
kiinnostavan syyn tulla alueella. Lähtötilanteessa (2015) alueella on vain vähän matkailua ja virkistyskäyttöä tukevaa palveluvarustusta ja sen lisäämisellä alueelle on kiire. Jo viime vuonna alueen
kävijämäärät kasvoivat 50% ja se aiheutti niin yrittäjille kuin kunnalle melkoisia haasteita. Hankkeessa rakennettavat palveluvarustukset keskittyvät Konneveden kunnan omistamalle Häyrylänrannan ja Kivisalmen alueelle. Hankkeessa avustettavaksi esitetään vuoden 2015 ja 2016 toteutettavat
Konneveden kunnan investointiohjelmassa toteutettavat toimenpiteet. Vuonna 2015-2016 toteutetaan Kivisalmen laituri, Häyrylänrannan WC-rakennus, camping-alueen kehittäminen (keittokatos,
terassi, leikkialue), vierasvenelaiturin laajentaminen ja paikoitusalueen kunnostaminen.
2.11 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS
Murtoharjun moottoriradan toinen vaihe - harjoitusradasta kilpailukeskukseksi/JALASJÄRVEN
MOOTTORIKERHO R.Y.
JULKINEN TUKI: 495 375
KOKONAISBUDJETTI: 660 500
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 8.7.2015–8.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Harjoitusradasta kilpailukeskukseksi, moottoriradan valmiiksi saattaminen.
Asemanseudun monitoimihalli/Asemanseudun kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 300 000
KOKONAISRAHOITUS: 400 000
PAIKKAKUNTA: Ylistaro
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 30.11.2015–30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Ylistaron Aseman koulun- ja Asemanseudun kehittämisyhdistyksen kylätalon yhteyteen monitoimihalli. Tavoitteena on saada kylälle ja Ylistaroon uusi
ja toimiva monitoimitila, joka palvelee kaikenikäisiä (lapset, nuoret, työikäiset ja vanhukset) ihmisiä
ja ehkäisee eriarvoistumista, eri taustoista riippumatta sekä lisätä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia koko Ylistaron alueella. Hallin rakentamisella jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus liikkua
ja harrastaa edullisesti, monipuolisesti ja lähellä. Hallin rakentamisella jo rakennusvaiheessa
saamme kasvatettua kylän aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja
kulttuurielämykset ovat tärkeitä, syrjäytymisen ehkäisemiseksi, yhteishengen luomisessa ja maaseudun tapahtumatarjonnan lisäämisessä. Hallin rakentaminen lisää myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tuo eri yhdistysten toimintaa lähemmäksi kyläläisiä. Halli tuo samalla liikunta-alan ja
muiden kolmannen sektorin toimijoille ja yrittäjille toiminta-alustan, josta hyötyvät kaikki. Monipuoliset palvelut lisäävät myös alueen kiinnostavuutta asuinpaikkana. Kyläläisten toiveena on myös
ollut oma monitoimihalli vuosien ajan.
Hiekkatekonurmi Alavus/ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY
JULKINEN TUKI: 114 555
KOKONAISBUDJETTI: 152 740
196

PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Alavuden peliveikkojen pesäpallojaosto hakee ELY-keskukselta tukea hiekkatekonurmen ja katsomorakenteiden tekoa varten Alavuden puistokentälle.
Ilma-aseradan kehittäminen/JALASJÄRVEN AMPUJAT RY
JULKINEN TUKI: 60 000
KOKONAISBUDJETTI: 80 000
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 31.8.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää ilma-aserataa tämän päivän vaatimuksille
sopivaksi (muuttaa taululaitteet elektronisiksi) ja tarjota jäsenillemme ja alueemme ampujille nykyaikaiset puitteet niin harjoituksiin kuin kilpailuihinkin.
Hevoselämykset/Sillanpää Jarmo Ensio
JULKINEN TUKI: 14 904
KOKONAISBUDJETTI: 74 520
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 22.9.2015–20.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hevosharrastustoiminnan edistäminen, harrastustoimintaa tukevien palveluiden tuottaminen, eläinten hyvinvointitietouden opettaminen, hevosiin ja maatilaelämään liittyvien
elämysten tarjoaminen kaikille asiasta kiinnostuneille rennolla "maatilameiningillä".
Luontotalo Käpälikön sisustushanke/Lakeuden Elämysliikunta ry
JULKINEN TUKI: 26 200,5
KOKONAISBUDJETTI: 34 934
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.10.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Luontotalo Käpälikön sisustushankkeessa tehdään talosta toimiva kokonaisuus. Luontotalon nimi ja toiminnankuvaus esitellään ulkoisin tauluin. Sisustuksessa pyritään luomaan hyvät palveluvarustus talon käyttäjille. Luontotalo Käpälikön tehtävänä on palvella kansalaisia
heidän lähtiessä reiteille, antamalla informaatiota lähiluonnosta ja alueen palveluista. Hanke tulee
myös palvelemaan talon käyttäjiä esim. luentotilaisuuksissa, kokouksissa ym. Sisustushankkeella
hankitaan informaatiotauluja, karttoja lähiluonnosta sekä lisätään luonnon havainnollistamista teknologian keinoin. Talon näkyvyyttä ja tunnettavuutta ulospäin lisätään, sekä sisäistä ja ulkoista valaistusta parannetaan. Sisustuselementit ja talon toimivuuden kannalta olennaiset hankinnat kuuluvat myös hankkeeseen. Hanke lisää talon käyttöä ja viihtyisyyttä sekä parantaa koko alueen vetovoimaisuutta. Sisustushankkeen toteuduttua taloon saadaan lisää uutta toimintaa erilaisin
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yleisötapahtumin, sekä suunnitelmissa olevaa luontopäiväkerhotoimintaa, luontokerhoja, luentoja,
konsertteja, kokouksia jne.
Asfaltti kuntorata/rullahiihtorata/KURIKAN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 132 392,5
KOKONAISBUDJETTI: 132 393
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Jalasjärven Kiuaskallion alueelle rakennettava noin 1250 metrin asfaltoitu rullahiihtorata. Rata palvelee hiihdon ja ampumahiihdon kesäkäyttöä ja muuta liikuntatoimintaa, kuten sauvakävelyä jne. Rata on helppo myös talviaikaan lumettaa. Pohjatöihin käytetään mm. lentotuhkaa.
Liikuntaleikkipuistohanke/EVIJÄRVEN URHEILIJAT R.Y.
JULKINEN TUKI: 112 500
KOKONAISBUDJETTI: 150 000
PAIKKAKUNTA: Evijärvi
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 29.2.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Paikkakunnalla ei ole riittävän monipuolisia ulkoliikuntapaikkoja. Ajanhengen
mukaista ei ole suunnata liikuntapaikkoja vain yksittäisille kohderyhmille. Etenkin pienellä paikkakunnalla käyttömäärä saadaan turvattua suunnittelemalla liikuntapaikka mahdollisimman moni
käyttäjäryhmä huomioimalla (lapset, nuoret, seniorit ja erityisryhmät). Liikuntaleikkipaikka palvelee
myös lähikuntien asukkaita ja yhteisöjä. Hankkeella parannetaan ihmisten viihtyvyyttä ja jaksamista.
Tavoitteena on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan.
Kesäteatterin katsomon katos ja ympäristön kehittäminen/Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 95 781,75
KOKONAISBUDJETTI: 127 709
PAIKKAKUNTA: Ylistaro
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAU: Ylistaron Kainaston nuorisoseura parantaa ja monipuolistaa Jyrkän kesäteatterin toiminnallisuutta. Rakennetaan kesäteatterin katsomon päälle katoksen. Samalla kehitetään kesäteatterin ympäristöä ja toiminnallisuutta uudistamalla kulkuväyliä. Tavoitteena on myös saada
monipuolisempaa harrastustoimintaa kylälle rakentamalla Frisbeegolf-rata alueelle. Samalla myös
siistitään aluetta puistomaisemmaksi ja viihtyisämmäksi.
Alajärven kaupungin ylipainehalli-investointi/ALAJÄRVEN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 992 662
KOKONAISBUDJETTI: 992 662
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa Alajärven kaupunki tekee kustannustehokkaan ylipainehalli-investoinnin alueen liikunta- ja vapaa-ajan tarpeisiin.
Alakylän kyläareena/Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 172 498,12
KOKONAISBUDJETTI: 229 998
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 19.10.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Alakylän kyläareena hankkeessa kunnostetaan Kauhavan Alakylässä sijaitseva
Pernaan liikuntasali kylätaloksi sekä harrastus-, kokous- ja perhejuhlapaikaksi, kyläareenaksi. Hankkeessa korjataan liikuntasalin ala- ja lattiarakenteet sekä maalataan vesikatto. Liikuntasalin tilaratkaisut muutetaan monikäyttöisemmiksi, piha-alueet uusitaan ja pihan kallistukset korjataan pintavesien poisjohtamiseksi. Rakennuksen ympäriltä kaadetaan puut ja loppuvaiheessa istutetaan uutta
kasvillisuutta. Kyläareenalle hankitaan uusia kalusteita, juhlia varten kahvi- ja ruokakalusto, toimivat
AV-välineet, valokuituyhteys, jumppavälineitä ja lasten synttäreiden vetonaulaksi ilmatäytteinen
liukumäki, pelikonsoleita ja tasapainolaudat. Tavoitteena on kunnostaa eri ikäiselle käyttäjäkunnalle
Kauhavan Alakylään monien harrastus- ja toimintamahdollisuuksien kyläareena.
LUONTOTALO KÄPÄLIKÖN GRILLIKOTA/Lakeuden Elämysliikunta ry
JULKINEN TUKI: 30 750
KOKONAISBUDJETTI: 41 000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Luontotalo Käpälikön viereen esteetön grillikota,
joka palvelee sekä reiteillä kulkijoita, että Luontotaloa käyttäviä asiakkaita. Kota rakennetaan lämpimäksi ja sinne sijoitetaan kotaruoan laitossa ja nokipannukahvien keitossa tarvittavat varusteet ja
välineet. Nuotiokehä, kaasuhella, jääkaappi ja uuni kuuluvat varustukseen. Erikoisuutena rakennetaan kodan kattoon tähtitaivas. Kodassa on myös varasto puille ja muille tarvikkeille.
Alavuden keskusta-alueen rantainvestoinnit/ALAVUDEN KAUPUNKI
JULKINEN TUKI: 109 091,2
KOKONAISBUDJETTI: 109 091
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa investoidaan Alavuden keskustan ranta-alueille kolme huvimajaa,
puistonpenkkejä, onkilaitureita ja rantalaituri sekä harrastusvälineitä yleishyödylliseen käyttöön. Lisäksi toteutetaan rannan pengerrys, ranta-alueen puhdistus sekä ruoppaus sisältäen aiemmin uimarantana käytetyn rannan pohjamassojen vaihdon. Investoinnit tehdään Alavudenjärven ja Vähäjärven ranta-aluille.

199

Outdoors Etelä-Pohjanmaa - Luontokohteet tunnetuksi/Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 98 660
KOKONAISBUDJETTI: 98 660
PAIKKAKUNTA: Etelä-Pohjanmaan alueen kunnat
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n Outdoors Etelä-Pohjanmaa - luontokohteet tunnetuksi hankkeen tavoitteena on kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja reitistöjen käyttöä ja matkailullista hyödynnettävyyttä maaseudun matkailuyritystoiminnassa. Reitistöjä tuotteistamalla ja markkinoinnilla lisätään maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Tavoitteena on edistää edellisillä kausilla rakennetun luontoreitistöverkoston ja luokiteltujen reittien laajempaa hyötykäyttöä matkailijoiden parissa Outdoors Finland-kattoohjelman mukaisten kehittämistä vaativien strategisten osa-alueiden mukaan. Hankkeessa laaditaan kolmeen luontomatkailuteemaan, vaellus-, vesistö- ja pyöräilyreitit, tuotekortit kieliversioineen, joilla voidaan laajentaa alueen palveluntarjoajien tuotetarjontaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta luontomatkailukohteena. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017- 31.3.2018. Luontomatkailu on
yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista ja osoituksena siitä ovat esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärien huikea kasvu (keskimäärin 15% vuonna 2015) sekä luontomatkailuun erikoistuneiden matkanjärjestäjien määrän ja volyymin kasvu. Kävijöiden vaatimukset ovat kasvaneet
ja retkeilyreitiltä ja luontokohteelta odotetaan paljon. Infrastruktuurin ja rakenteiden tulee olla laadukkaita, kohteisiin rakennetaan tietoisesti elämyksellisiä elementtejä ja maisemaa ja moniaistisuutta tulee hyödyntää entistä paremmin. Luontokohteita suunniteltaessa ja markkinoitaessa pitää
huomioida niiden liiketoiminnan mahdollisuudet ja elinkeinon tarpeet. Hankkeen yhteistyön edistäminen perustuu toimijoiden väliseen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseen, jolloin välillisesti
hanke kohdistuu Etelä-Pohjanmaan alueen kuntiin ja kuntien vapaa-aika- sekä ympäristötoimiin,
alueen matkailun kehittäjätahoihin, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviin yhdistyksiin, palveluita käyttäviin matkailijoihin ja maaseudun asukkaisiin.
Otson tekonurmikenttä/Ähtärin Kiekko-Haukat ry
JULKINEN TUKI: 225 246
KOKONAISBUDJETTI: 300 328
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 28.10.2016–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ähtärin keskustassa oleva kivituhkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi kesälajien harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi / lisäämiseksi.

Huissin Urheilutalo 2.0/VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA HUISSIN KISAILIJAT RY
JULKINEN TUKI: 37 500
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
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HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.6.2015–1.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: Huissin Urheilutalon energiatalouden ,käytettävyyden , saavutettavuuden ja
viihtyvyyden parantaminen. Öljykäyttöisenkeskuslämmitysjärjestelmän täydentäminen " ilmasta
veteen " lämpöpumpulla ja kahdella ilmalämpöpumpulla. Osan ikkunoiden muuttaminen kolminkertaisiksi. Ulkovalaistuksen muuttaminen vähän kuluttavaan Led-valaistukseen . Liikunta / juhlasalin lattian hionta ja lakkaus. Yleisö-WC kalusteiden muutos vähän vettä kuluttaviin . Pihan päällystys
, parantaa saavutettavuutta ja vähentää hiekan kulkeutumista sisätiloihin.
2.12 POHJANMAAN ELY-KESKUS
Merenkurkun saaristokohteet kuntoon/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 111 312
KOKONAISBUDJETTI: 111 312
PAIKKAKUNTA: Korsnäs, Mustasaari ja Vöyri
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 4.6.2015–31.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: Merenkurkun maailmanperintöalue on täynnä arvokkaita luonto- ja kulttuuriperintökohteita, joiden satamat ja rakennukset palvelevat kotimaista ja kansainvälistä luontomatkailua, kalastusta, veneilyä, mökkeilyä ja paikallisten viihtyvyyttä ja virkistystä. Svedjehamn, Mikkelinsaaret ja Moikipää ovat yleisiä sisääntuloväyliä alueelle, mutta niiden rakenteet ja laatu eivät tällä
hetkellä yllä Maailmanperintöalueen ansaitsemalle tasolle turvallisuudessa eikä matkailullisessa vetovoimassa. Lisäksi Kvicksundin alueen tuvat Björkören ja Vargis ovat suosittuja melonta- ja kalastusmatkailukohteita, joiden laiturit ja palveluvarustus ovat huonossa kunnossa, eivätkä vastaa kysynnän tarpeisiin. Hankkeella kunnostetaan Merenkurkun maailmanperintöalueen kärkikohteet
turvallisiksi ja toimiviksi käyntikohteiksi, joista on hyvä jatkaa tutustumista alueen luontoon ja kulttuuriperintöön veneillen, patikoiden tai meloen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kolmen kunnan alueelle: Korsnäs, Mustasaari ja Vöyri. Hankkeen kohderyhmät ovat Merenkurkun alueen kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat, alueen asukkaat ja mökkiläiset, lapset ja nuoret, luonto- ja kulttuurimatkailuyrittäjät sekä veneilijät läheltä ja kaukaa. Metsähallituksen hallinnoimassa hankkeessa
hankekumppaneina ovat Korsnäsin, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat.
Painehalli 2015 – Perustusprojekti/Lujafutis ry
JULKINEN TUKI: 112 002
KOKONAISBUDJETTI: 149 336
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 12.6.2015–31.12.2015
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Laihialle nuorille ja lapsille suunnattu vapaa-ajantila jossa voi harrastaa ohjattua liikuntaa Kyrönmaan alueen yhdistysten järjestämänä. Hankeen toteuttajan toimiva Lujafutis Ry rakennuttaa painehallin ja vastaa sen toiminnasta ja tarjoaa
harjoitusaikoja vuosittain lähialueen yleishyödyllisille yhdistyksille. Pääkohderyhmänä ovat liikuntaseurat kuten Laihian Luja, Vähänkyrön Viesti, Kyrön Voima ja Laihia Soccer Club sekä kaikki näiden
urheiluseurojen alajaostot. Kohderyhmänä olevat yhdistykset kykenevät uudessa harrastustilan
avulla kasvattamaan ryhmäkokoja ja pidentämään harrastuskautta ympärivuotiseksi jolloin lasten
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ja nuorten aktiivisuus kasvaa ja kaveriyhteisö voimistuu yhteisen tekemisen kautta. Lähellä tapahtuva harrastus ja elinvoimaiset yhdistykset ovat myös uusille paikka kunnalle muuttaville perheille
erinomainen kanava päästä mukaan paikallisten harrastuksiin ja juurtua uuteen asuinpaikkaan. Tavoitteena on rakentaa laadukas urheilutila maaseudulle lähelle perheitä joka palvelee monipuolisesti alueella jo olevia perinteisiä urheilulajeja joille ei ole nykyisellään olemassa lajiin sopivia talviharjoittelutiloja. Hallista vuokrataan aikaa myös uusille nouseville lajeille kuten golf, frisbeegolf ja
boccia joiden harrastajia alueella on, mutta joiden toiminta ei ole vielä organisoitunut yhdistysten
alle. Kunnollinen talviharjoittelu tuo mahdollisuuden luoda uutta liikunta ja vapaa-ajantoimintaa
hallin vaikutusalueelle. Hallin sijainnista johtuen aikaa voidaan tarjota myös satunnaisesti kouluryhmille päiväaikaan silloin kuin halli ei ole varattu yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön.
Ratsastushallin rakentaminen/Jakobsson Eeva-Maija Anneli
JULKINEN TUKI: 33 688
KOKONAISBUDJETTI: 168 440
PAIKKAKUNTA: Kruunupyy
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 15.6.2015–17.2.2017
HANKKEEN KUVAUS: Yritys laajentaa toimintaansa rakentamalla ratsastushallin ja kehittämällä ympärivuotisia ja turvallisia hevospalveluja vastaamaan asiakkaiden laatuvaatimuksiin. Hankeen tavoitteena on kilpailukyvyn ja palveluiden laadun parantaminen sekä hankkia edellytyksiä uusien palveluiden kehittämiseen. Hankkeen myötä syntyy ensimmäinen kaikille avoin maneesi Kruunupyyn
kuntaan.
Liikkuen terveyttä Veteliin/VETELIN KUNTA
JULKINEN TUKI: 261 500
KOKONAISBUDJETTI: 261 500
PAIKKAKUNTA: Veteli
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Liikuntapuiston rakentaminen eri käyttäjäryhmille.
2.13 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
Iin Röytän satama/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 849 237,6
KOKONAISBUDJETTI: 849 238
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: muut
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa varmistetaan Röytän pienvenesataman turvallisuus, jolloin saaren
vetovoimainen ja suojeltu luonto ja kulttuuriperintö ovat rannikon asukkaiden, matkailijoiden ja
matkailuyritysten hyödynnettävissä. Hankkeen tavoitteena on, että laiturirakenteet vastaavat käyttäjä- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvalliset satamalaiturit ovat perusedellytys kaikelle saaren virkistys- ja matkailukäytölle, ja muun muassa reittiliikenteelle mantereen satamista Röyttään.
202

Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden seurauksena Röyttä nousee Oulun seudun vetovoimaisimmaksi merelliseksi kulttuuri- ja luontokohteeksi ja Perämeren keskeisimmäksi retkisatamaksi. Hankkeen tuloksena on kaksi uusittua ponttonilaituria ja turvallinen betonilaituri. Hankkeen kohderyhminä ovat Perämeren kansalliset ja kansainväliset veneilijät, Röytän veneseurojen jäsenet, Oulun
seudun asukkaat ja matkailijat sekä matkailuyritykset.
KYLÄPAIKAT KARTALLE ! - ALUEELLISELLA OPASTUSVERKOSTOLLA POTKUA MATKAILUUN JA KYLÄTOIMINTAAN ROKUA GEOPARKISSA/Humanpolis Oy
JULKINEN TUKI: 210 000
KOKONAISN 210 000
PAIKKAKUNTA: Utajärvi, Muhos ja Vaala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.5.2016–30.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan Rokuan Geopark alueen kattava opastuspalvelupisteiden verkosto, joka palvelee erityisesti matkailijoiden tarpeita ja aktivoi ja tukee kyläyhdistysten
toimintaa. Opastuspisteet perustuvat pääasiassa mobiiliratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen uudella, innovatiivisella tavalla. Maaseudun kehittyvät tietoverkot ja laajakaistayhteydet mahdollistavat nopean datayhteyden järjestämisen myös syrjäseutujen mobiilipalveluille ja omavaraista energiateknologiaa hyödyntämällä voidaan opastuspisteiden toimivuus varmistaa myös erämaisilla
luontokohteilla.
Luontoaktiviteetit matkailun kärjeksi/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 100 200
KOKONAISBUDJETTI: 100 200
PAIKKAKUNTA: Pohjois-Pohjanmaan alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.3.2016–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vetovoimaisimpien luontoalueiden potentiaali kansainvälisen luontomatkailun näkökulmasta on poikkeuksellisen suuri. Nykyiset ja nousevat
luontomatkailuaktiviteetit ovat kuitenkin varsin heikosti tuotteistettuja ja kärkiaktiviteettien näkökulmasta luontoalueiden mahdollisuudet ovat usein hyödyntämättömiä. Toisaalta Pohjois-Pohjanmaa matkailu tähtää vahvaan kansainvälistymiseen, joten vetovoimaisuuden ja luontoaktiviteettitarjonnan monipuolisuuden eteen pitää tehdä kehittämistyötä. Tällä aktivointihankkeella tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan kärjet luontoaktiviteettien kysynnässä ja tarjonnassa, vahvistetaan kohteiden tunnettuutta ja rakennetaan aktiviteettien yhteistyöverkosto ja kehittämispolut. Maastopyöräily, vaellus, wildlife-matkailu, luontokuvaus ja melonta luonnonvesissä on tunnistettu erityisesti
kesäsesongin osalta kärkiaktiviteetteina, joiden tuotteistaminen maakunnan kärkikohteissa tarjoaa
uudenlaisia elämyksiä ja kasvumahdollisuuksia etenkin kansainvälisille luontomatkailumarkkinoille.
Hankkeen päämäärä on tunnistaa kärkiaktiviteettien kehittämisen alueelliset mahdollisuudet, tarpeet ja kumppanit matkailusektorilta ja suunnitella tarkemmin tuleva kehittämistoiminta, sitouttaen kumppaneita aktiviteettien kehittämiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tunnistaa muut
kasvavat kansainväliset luontomatkailuaktiviteetit. Hankkeella on neljä päätavoitetta: 1. Kehitettävien kärkikohteiden/alueiden tunnistaminen kärkiaktiviteettien (maastopyöräily, vaellus, wildlifematkailu, luontokuvaus ja melonta) tuotteistamisen näkökulmasta 2. Investointi- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen kohteittain ja aktiviteeteittain: hankkeessa kootaan kunkin kärkiaktiviteetin
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näkökulmasta investointi- ja kehittämistarpeet suunnitelmamuotoon. 3. Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden osaamisen lisääminen, osallistaminen suunnitteluun ja sitouttaminen tuotteistamiseen 4. Kärkiaktiviteettien tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.
2.14 KAINUUN ELY-KESKUS
Elinvoimaa luontokohteista Kainuuseen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 415 050
KOKONAISBUDJETTI: 415 050
PAIKKAKUNTA: Sotkamo, Suomussalmi ja Puolanka
HANKELUOKKA: reitistöt
HANKETYYPPI: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
HANKEAIKA: 1.1.2016–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella terävöitetään retkeilijöiden, luontomatkailuyritysten asiakkaiden
ja muiden luonnossaliikkujien palveluja Kainuun luonnon kärkikohteilla. Hankkeen päämääränä on,
että laadukkaat ja hyvässä kunnossa olevat luontokohteet palveluineen houkuttelevat yhä enemmän luonnossaliikkujia, luontoliikunnan terveysvaikutukset lisääntyvät, luontomatkailuyrittäjien
asiakasmäärät kasvavat ja Kainuun maaseutu saa elinvoimaa vahvistuvan matkailun kautta. Hankkeen kohdealueet, Hiidenportin kansallispuisto Sotkamossa, Hossan retkeilyalue Suomussalmella ja
Hepoköngäs Puolangalla ovat Kainuun suosituimpia luontokohteita. Hiidenportti on yksi Suomen 39
kansallispuistosta ja täten valtakunnallinen nähtävyys. Hossa on Kainuun suosituin käyntikohde,
jonne houkuttelevat kaunis luonto, kulttuurihistoria ja luontoharrastusmahdollisuudet. Hepoköngäs on Suomen toiseksi korkein vesiputous, vanhastaan suosittu nähtävyys ja edelleen suosittu
käyntikohde. Hankkeella rakennutetaan Hossan kulttuurihistoriallisesti merkittävällä nähtävyydelle,
Värikalliolle, uusi katselulava. Lavalta voi ihailla noin 4000 vuotta vanhoja kalliomaalauksia. Nykyinen lava on elinkaarensa päässä eikä kävijöille voida enää pitkään tarjota turvallista tutustumiskäyntiä Värikallion äärelle. Uuden lavan asentamista edeltää nykyisen lavan purku ja poiskuljetus. Hankkeella myös uusitaan Hossan retkeilyalueen ja Hiidenportin kansallispuiston maastoviitoitus ja selvennetään reittimerkintöjä. Hossaan laaditaan lisäksi maastopyöräilylle oma reitistö ja merkitään se
maastoon. Tällä vastataan kasvavaan maastopyöräilyreittien kysyntään. Hepokönkäällä uusitaan
putoukselle johtava polku siltoineen ja parannetaan lähtöpaikan palveluja uusimalla yleisö-WC.
Viestinnällisin keinoin tuodaan hankkeen kohdealueita esille ja tehdään niitä tunnetuiksi yhä uusille
kävijäryhmille.
Luontopainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)/ARKTISET AROMIT - ARKTISKA AROMER
RY
JULKINEN TUKI: 34 540,64
KOKONAISBUDJETTI: 34 541
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.5.2017–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tässä esiselvityshankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen
leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Suomussalmen ja Hossan kansallispuiston alueella. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen sekä luodaan yritysten
väliset verkostot. Esiselvityshankkeessa selvitetään Suomussalmen oppilaitosten mahdollisuudet
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leirikoulupalveluja tarjoavien yritysten apuna sisällön tuottamisessa opetushallituksen hyväksymällä tavalla, sekä selvitetään suomalaisen koulujärjestelmän yhteensopivuus muiden maiden koulujärjestelmän kanssa. Lisäksi esiselvityshankkeessa tutustutetaan ja sitoutetaan ulkomaalaiset yhteistyökumppanit hankkeeseen. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan eri oppilasikäryhmien vaateet
leirikoululle ja määritetään leirikoulun kohderyhmä. Tämä esiselvityshanke on perusta yritysryhmähankkeelle, jossa pilotoidaan luonto- ja luonnontuotepainotteinen, kansainvälinen leirikoulu. Hanke
liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
To Explore in Kainuu - Outdoors Kainuu/Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 278 120
KOKONAISBUDJETTI: 278 120
PAIKKAKUNTA: Kainuun alue
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Yhteistyö (elinkeinojen kehittäminen)
HANKEAIKA: 1.9.2017–31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Aktiiviset lomat ovat globaalisti voimakkaassa kasvussa markkinoiden kasvaessa vuosittain 65 % (Adventure Tourism Market Study, WTO 2013). Lomalla halutaan harrastaa
helposti kevyitä aktiviteettejä kuten kävelyä, pyöräilyä ja melontaa, joista halutaan etukäteistietoa
matkakohdetta valittaessa (MEK, Modernit humanistit markkinatutkimus 2012). Matkanjärjestäjät
ja kuluttajat etsivät omatoimisia ja helppoja aktiviteetteja. Matka varataan ensisijaisesti (yli 70 %)
suoraan majoituskohteeseen (German Hiking Market Study 2014), josta asiakkaat kohteeseen saavuttuaan ostavat ohjelmapalveluita (esim. Pesonen, UEF). Aktiviteettipohjainen markkinointi on
monessa tutkimuksessa todettu tuottavan hyviä tuloksia (esim. Itä-Suomen yliopisto, Pesonen). To
Explore in Kainuu - Outdoors Kainuu -hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja kotimaisten luontomatkailijoiden määrää. Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailukohteiden profiilia, nostaa erityisesti matkailullisten reittien laatua ja elämyksellisyyttä, digitalisoida reitti-informaatio sekä tuottaa materiaalia monimediaiseen viestintään. Hankkeessa tavoitellaan entistä parempia mahdollisuuksia hyödyntää alueen luontomatkailun infrastruktuuria ja sitä
kautta saada Kainuuseen liiketaloudellista hyötyä. Tavoitteena on rohkaista pk-yrittäjiä kytkemään
reitistöt osaksi matkailupalvelupaketteja. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään
paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa parempien tuotteiden saavuttamiseksi. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa reittien infrastruktuurin kehittämisen tarpeet ja esittää niistä uusia alueellisia kehittämishankkeita. Kajaanin ammattikorkeakoulun
koordinoi alueellista kehittämistä yhteistyössä toimintaryhmien, kuntien ja Metsähallituksen
kanssa. Outdoors Kainuu -hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen
Outdoors Finland -ohjelman ja lähimaakuntien vastaavien hankkeiden kanssa.
2.15 LAPIN ELY-KESKUS
Hevostilan laajennus/Santa Claus Horse Center Ky
JULKINEN TUKI: 70 000
KOKONAISBUDJETTI: 200 000
PAIKKAKUNTA: Rovaniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 24.5.2015–23.6.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Santa Claus Horse Center Ky tarjoaa yksityisille asiakkaille sekä yrityksille erämaaratsastusta. Lisäksi tarjoamme rekiajelua talvisin ja vankkurikyydityksiä kesäisin. Tarjoamme
myös asiakkaiden hevosille täysihoitopalvelut ja sairaan hevosen kuntouttavaa palvelua. Hankkeen
avulla laajennetaan nykyistä rakennusta siten, että siinä voi harjoittaa ko. yritystoimintaa. Rakennetaan tallirakennus 20 hevoselle. Rakennuksen ulkomitat 30x10m tallitilat sekä asiakastilat, sosiaalitilat ja huoltotilat 21x7,5m. Laajennuksen jälkeen rakennuksen lattiapinta-ala on 430 m2.
Revontulimatkailijoille suunnatut ohjelmapalveluelämykset/Aurora Village Oy
JULKINEN TUKI: 372 566,28
KOKONAISBUDJETTI: 1 064 475
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 26.4.2016–8.1.2018
HANKKEEN KUVAUS: Luodaan uusia luontokeskeisiä ohjelmapalvelutuotteita ja yöpymiselämyksiä
revontulikodissa. Lisätään Ivalon kylän matkailuun liittyviä tuotteita.
Hauraan luonnon haasteet ja mahdollisuudet - ekologisen elämysmatkailun kehittäminen Kielajoella/Giellajohka Oy
JULKINEN TUKI: 173 722,32
KOKONAISBUDJETTI: 496 350
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKETYYPPI: Muu yritystoiminta
HANKEAIKA: 8.1.2017–9.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ekologisen elämysmatkailu kehittäminen Kiellajoella -hankkeessa Giellajohka
Oy ajanmukaistaa ja kehittää matkailuyritystään rakentamalla kolme "Lähellä luontoa" -mökkiä
Kielajoen rantamaisemaan. Mökit mahdollistavat matkailijan elämyksellisen kokemuksen aidosta
Lapin luonnosta. Mökkien joen puolelle tuleva lasiseinä antaa ainutlaatuisen yhteyden luonnon,
Kielajoen, metsän, eläinten, lumen ja tähtien kanssa ja toimii erityisen hyvin myös revontulien havainnointiin. Mökkien sähköistys ja lämmin vesi tuotetaan osin aurinkopaneeleilla energiatehokkuuden lisäämiseksi ja samalla kerätään informaatiota aurinkopaneeleiden toimivuudesta matkailumajoituksessa Ylä-Lapin leveyksillä. Mökkien rakentamisen myötä ajanmukaistetaan alueen jätevesijärjestelmä erityisellä tehostetun tason järjestelmällä. Näin pystytään vastaamaan haasteeseen, jota
ainutlaatuinen ja haavoittuva luonto matkailulle asettaa. Giellajohka vahvistaa toimintansa ekologisuutta myös energiasaneeraustoimin. Toimenpiteinä tulevat olemaan ikkunoiden ja ovien vaihtoa
sekä lisäeristeiden lisäys alueen vanhoihin rakennuksiin. Yllä mainituilla ratkaisuilla lisätään myös
toiminnan tuottavuutta ekologisuuden lisäksi. Hankkeen avulla aloitetaan pienimuotoista ohjelmapalvelutoimintaa, jossa keskitytään elämyksellisiin kokemuksiin lähiseudulla. Asiakkaille tarjotaan
mahdollisuutta lumikenkävaellukseen, hiihto- ja pilkkiretkiin, revontulisafareihin, fatbike-pyöräilyyn, kanoottiretkiin, eräyöpymiseen sekä kalastukseen. Asiakkaita viedään myös lähikylään Kaamasmukkaan tutustumaan poroelinkeinoon, poroihin sekä saamelaisuuteen. Tämä ohjelmapalvelu
tehdään yhdessä Kaamasmukan poronhoitajien kanssa. Ohjelmapalveluilla tavoitellaan yksilöllistä
elämystä, jossa on huomioitu luonnon rajallinen kantokyky ja ekologisuus.
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3 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTOSTA (EAKR) JA SOSIAALIRAHASTOSTA (ESR) TUKEA SAANEET HANKKEET
3.1 ETELÄ-SUOMEN SUURALUE
3.1.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR)
Työhyvinvointibisneksen kehittäminen/EVERT OY SUOMI
MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 30 000
SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 30 000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 25.2.2017–31.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena kehittää ja mallintaa verkostoliiketoiminta työhyvinvoinnin edistämiseksi. Varsinainen toiminta pohjautuu yrityksen kehittämään ainutlaatuiseen malliin: Active
Life - johdettu hyvinvointiohjelma.
Luonto lisää liikettä/Metsähallitus
MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 52 173
SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 327 283
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.5.2017–30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnon tutkittuihin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää osaamista ja viedä tutkimustieto käytäntöön luontolähtöisiä palveluja, sekä
liikunta- ja luontoalan koulutusta ja valmennusta kehittämällä.
Playpal palvelujärjestelmän kehittäminen harrasteurheiluun/PLAYPAL OY
MYÖNNETTY JULKINEN RAHOITUS: 45 900
SUUNNITELTU JULKINEN RAHOITUS: 45 900
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.11.2014–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Playpal on uudenlainen amatöörisarjan sähköinen palvelujärjestelmä, joka tuo
yksilölle mahdollisuuden harrastaa omaa lajia ilman sitoutumista aikaan, paikkaan tai seura-/joukkueaikatauluihin. Motivoivia tekijöitä liittyä Playpal-sarjaan on useita, liikkuminen, oman lajin harrastaminen, tasoitusjärjestelmä ja rahapalkinto. Playpal ottelut pelataan jo olemassa olevilla suorituspaikoilla ja jo olemassa olevilla harrastajien omilla urheilulajeilla. Playpal on aikatauluton ja siksi
on helppoa ja nopeata tapa kasata kaksi joukkuetta kasaan ja pelata lyhyt peli. Playpal yhdistää sosiaalisen median ja reaalielämän ja tuo lajin passiivi harrastajat ”somesta” takaisin liikkujiksi.
LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen/Lasten Liikunnan tuki ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 130 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 145 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
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VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2015–31.5.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda pohja luonto- ja liikuntapalveluihin erikoistuneelle klusterille (ekosysteemi), lisätä strategista osaamista, rakentaa luontoalueista luontoa ja liikuntaa hyödyntäviä toiminnallisia innovaatioalustoja ja tuoda elinkeinoelämän näkökulma mukaan
maakunnallisen luonnonvara-alan kehittämiseen.
CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille/Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 293 539
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 419 343
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2015–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille -hankkeessa kehitetään yritysten tarjoamia vapaa-aikasektorin elämyspalveluita (kulttuuri-, liikunta- ravitsemus-, wellness- ja
matkailualat) fasilitoidun MINNO(R) innovaatioprosessin puitteissa. Projekti parantaa vapaa-aikasektorin pk-yritysten yhteistyötä sekä yritysten palveluita nykyisten ja potentiaalisten loppukäyttäjien kanssa tehtävän innovaatiohakuisen palveluiden muotoiluprosessin avulla.
Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu/Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 357 497
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 510 710
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.6.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa vahvistetaan maakunnallisissa ja kansallisissa matkailustrategioissa esiin nostettuja Etelä-Karjalan vahvuuksia ja kehittämisen painopistealueita yrityslähtöisillä,
verkostomaisilla ja joustavilla toimenpiteillä. Kehittämistoimenpiteiden keskeiset teemat ovat Saimaa, luonto, geologia, sijainti idän ja lännen välissä ja laaja-alainen ja kiinnostava tuote- ja palvelutarjonta (kohteet, tuotteet, palvelut, aktiviteetit ja niihin liittyvät tapahtumat ja paketit).
3.1.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)
Työkyky- ja tuottavuusvalmennus/Lahden ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 100 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 249 699
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.10.2016–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Työkyky- ja tuottavuusvalmennus -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamalli, jonka avulla yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan tukemalla työkyvyn johtamista sekä työntekijöiden terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja itsensä johtamisen taitoja.
Minua liikuttaa/Lasten Liikunnan tuki ry
MYÖNNETTU JULKINEN TUKI: 100 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 153 524
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HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2017–28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Minua liikuttaa -hankkeen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella palvelukokonaisuudella työelämän ulkopuolella olevien toiminta- ja työkykyä sekä etenemistä työllisyyspoluilla. Tavoitteena on tukea hankkeeseen osallistuvien elämänhallintaa, sosiaalista osallisuutta, hyvinvointia, työvalmiuksia ja työnhaun edellytyksiä sekä lisätä heidän kokemuksiaan työelämästä. Samalla yksilöllisellä ohjauksella sekä toteutusten henkilökohtaistamisella pyritään huomioimaan sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää erilaisia urapolkuja ja vaihtoehtoja (sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen).
Työkykyisenä työelämään/Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 103 300
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 149 751
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017–31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Työkykyisenä työelämään -hankkeen tavoitteena on vastata valtakunnallisten
ja alueellisten strategioiden ja toimenpideohjelmien painopistealueisiin, joita ovat hyvinvoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien torjuminen.
Työkykyä liikunnalla-hanke/IntoPajat ry
MYÖNNETTU JULKINEN TUKI: 126 086
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 303 239
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa asiakkaita kannustetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin
ylläpitämiseen tarjoamalla tietoa ja erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden psyykkisen- ja fyysisen toimintakyvyn ja sitä kautta työllistymisedellytysten
parantuminen säännöllisen ja sopivan kuormittavan ryhmässä tapahtuvan liikunnan avulla. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta siitä, kuinka oma toiminta ja elämäntapavalinnat vaikuttavat terveyteen.
3.2 LÄNNEN SUURALUE
3.2.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR)
Pori Halli Oy: Palvelukonseptin uudistaminen/PORI HALLI OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 67 642
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 67 642
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.9.2014–30.6.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa uudistetaan liikuntakeskuksen palvelukonsepti luomalla sille toiminnanohjausjärjestelmä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa nuorelle toimialalle uusi enemmän kysyntään perustuva palveluntuotannon toimintamalli.
Disc Golf Course by Prodigy Disc/GENERATE OY INC
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 45 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 45 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 10.2.2017–28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Disc Golf Course by Prodigy Disc - konseptin tuotteistaminen ja kansainvälistymisen selvittäminen - Markkinatutkimus, verkostoituminen, messut, konseptin viimeistely, maaagenttien haku, tarvikkeiden edullinen tuottaminen. - Tuloksena valmis kansainvälinen konsepti.
Taktiko - taktisen valmennuksen menetelmä/TAKTIKO SOLUTIONS OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 46 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 46 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 29.9.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Urheiluvalmennuksen taktisen valmennuksen toimintatapojen uudistaminen.
Ohjelmistosovelluksen kehittäminen ja tuotteistaminen palloilulajien seuroille.
FitWood Oy:n hanke tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen/FITWOOD OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 50 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 50 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 12.6.2015–31.5.2016
HANKKEEN KUVAUS: FitWood Oy haluaa kasvaa merkittäväksi vientiyritykseksi, jonka brändi tunnetaan kansainvälisesti kotikuntoilijoille kohdennetuista kuntoiluvälineistä. Tavoitteena on, että tuotemerkille muodostuu imago innovatiivisesta skandinaavisesta muotoilusta, ekologisista puumateriaaleista sekä alan edellä kävijyydestä. Hankkeessa kehitetään liiketoimintamallia, markkinointikanavia, tuotantojärjestelmää, tuote-designeja, ja brändiä.
AktiVoi/Jyväskylän yliopisto
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 549 500
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 745 750
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Keski-Pohjanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: AktiVoi -projektin tavoitteena on toteuttaa kolme osahanketta, joissa painopisteenä on ennaltaehkäisevien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen. Hankkeen keskeisenä
tavoitteena on synnyttää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja toimintakykyään.
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Friba - frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 42 944
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 61 350
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pirkanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on selvittää frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali KeskiSuomessa. Selvityksen kohteena ovat frisbeegolfin harrastajien palvelutarpeet, kenttien (49) nykytilan kartoitus, matkailupalveluita tarjoavien yritysten haastattelut sekä teknologian mahdollistama
lisäarvo frisbeegolfiin. Tuloksena on osapuolten yhteinen raportti joka sisältää kehittämissuunnitelman liiketoiminnan edistämiseksi.
3.2.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)
TYÖNUOLI - Työtä liikuntaseuroissa/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 182 865
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 231 819
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Työtä liikuntaseuroissa - hankkeen päätavoitteena on lisätä keskisuomalaisten
liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja.
eBoss - hyvinvointivalmennusta nuorille/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 109 708
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 514 610
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2016–31.1.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on edistää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa ja arkielämän taitojaan sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä
vahvistuisivat.
Hyvinvoiva Nuori/Nuorisokeskus Piispala
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 163 033
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 275 806
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke vahvistaa nuoren itsetuntoa ja minäpystyvyyttä sekä luo edellytyksiä
työelämätaitojen suunnitelmalliselle kehitykselle. Hankkeen toimenpiteet ovat pääosin ennalta ehkäiseviä ja niihin sisältyy mm. nuorelle tehtävä monipuolinen hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisen toimeliaisuussuunnitelma, toimintamallia tukevan verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääminen, harrastus- ja liikuntatoiminnan aktivointi, tarpeellinen viranomais- ja oppilaitosyhteistyö
sekä runsaasti erilaista aktivointitoimintaa.
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3.3 ITÄ-SUOMEN SUURALUE
3.3.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR)
Tanhuvaaran Palvelut Oy:n ympärivuotisen liikuntamatkailun kokonaiskehittämissuunnitelman
(Tanhuvaara Sport Resort Masterplan, loma-asuntorakentamisen markkinatutkimus) laatiminen
ja olosuhdekehittämisen investoinnit(campingalue, ensilumenlatu)/TANHUVAARAN PALVELUT
OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 173 120
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 173 120
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 10.2.2015–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena kehittää systemaattisesti Tanhuvaaran Palvelut Oy:n liikuntamatkailutoimintaa ja lisätä Tanhuvaaran matkailullista vetovoimaisuutta ja edistää siten koko Savonlinnan seudun matkailun kehittymistä. Tarkoituksena on laatia Tanhuvaaran ympärivuotisen liikuntamatkailun kokonaiskehittämissuunnitelma (masterplan) sekä loma-asuntorakentamisen markkinatutkimus.
Huippu Training Center/HUIPPU CENTER OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 161 460
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 161 460
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.8.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa kansainvälistä urheiluleiritoimintaa palveleva harjoitusympäristö, sekä kehittää valmennukseen liittyviä digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaiden harjoittelun ohjauksen ja seurannan välimatkasta riippumatta.
Fysiokeskus Kunto-Taipale Oy, Energy Rantakylä/KUNTOKESKUS ENERGY OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 64 670
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 64 670
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 23.10.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää kuntosali- ja fysioterapia-alan vaikuttavuutta
ja kustannustehokkuutta.
Hyvinvointia hevosille ja hevosihmisille - Valmennus- ja kuntoutuskeskus Stallblombacke/STALL
BLOMBACKE OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 142 710
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 142 710
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 30.7.2015–31.12.2017
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva palvelukokonaisuus investointien ja
kehittämistoimenpiteiden avulla. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan Horse Fitness tuotekehitys- ja
pilotointiprojekti, jonka avulla pyritään luomaan vahvaa kansainvälistä kasvua.
Tahko Hills Ice Rink Center/MOSKU INVEST OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 21 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 21 000
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 13.5.2015–31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Jäähalli-, Curling- ja tapahtumakeskus. Tavoitteena tuoda Tahkovuoren palvelutarjontaan monipuolisuutta ja ympärivuotisuutta ja lisätä alueen vetovoimaa. Tällä valmisteluhankkeella pyritään selvittämään lopullisen hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja kannattavuutta.
Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla/Mikkelin kaupunki
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 76 860
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 109 800
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2015–30.4.2016
HANKKEEN KUVAUS: Työn tavoitteena on laaja-alaisesti tutkia niitä vaikutuksia, joita kestävien liikkumismuotojen suosiminen tuottaa kaupunkialueella.
Skaalautuva ja markkina-adaptoituva kokonaiskonsepti taitolajien etävalmennukseen: Case Trainer4Riding/365 TRAINING SOLUTIONS OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 232 130
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 232 130
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 29.9.2016–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Projektin tavoitteena on kehittää 365 Training Solutions Oy:n etävalmennussovelluksen KV- päämarkkina-alueille kilpailukykyiset tuotteet ja niille digimarkkinoinnin ja - myynnin ratkaisut sekä kumppanuus-verkosto myyntiin ja paikalliseen loppuasiakaspalveluun. Toimenpiteinä ovat hankkeen aikainen tuotesuunnittelu ja globaali asiantuntijakontaktointi. Projektin tuloksena 365 Training Solutions Oy:lla on vientiä vähintään kolmeen Euroopan maahan ja maittain ratsastuskohdemaihin.
3.3.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)
Minä uskallan - hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen/Etelä-Savon Liikunta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 70 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 117 000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017–31.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten ehkäistään
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mahdollisimman tehokkaasti nivelvaiheen koulupudokkaat ja toisen asteen keskeyttämiset. Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta teatterin ja liikunnan keinoin.
Työhyvinvointiakatemia - kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työkykyisyyttä ikääntyvälle EteläSavolle/Tanhuvaaran Säätiö
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 355 500
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 438 332
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa työelämän laatua ja kehittää henkilöstön työssä jaksamista ja työkykyisyyttä edistäviä toimintamalleja ja -palveluja kiinnittäen erityisesti huomioita ikääntyvien työssä jaksamiseen ja työkykyisyyteen.
Kansalaislähtöinen kehittämistoiminta Kuopiossa: Hyvinvointimyrsky (HYMY) -hanke, hyvinvoivat ja houkuttavat yhdistykset/Pohjois-Savon Liikunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 46 864
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 55 651
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 9.3.2015–31.12.2015
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää kuopiolaisten yhdistysten, yhdistystoimijoiden ja yhdistysten työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista sekä osaamista ja tuottavuutta uudenlaisin toimenpitein. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuessaan yhdistystoimijat verkostoituvat ja oppivat toisiltaan ja syntyy uudenlaista yhteistyötä.
Pienyrittäjän työhyvinvointi/Joensuun Yrittäjät ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 25 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 30 000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 3.11.2014–30.10.2015
HANKKEEN KUVAUS: Erityistavoitteena hankkeella on mikroyritysten tuottavuuden kehittäminen
soveltamalla uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia pienyrittäjän työhyvinvoinnin ja ajanhallinnan apuvälineinä (aktiivisuusranneke, sähköinen ravintokalenteri yms) ja juurruttaa työhyvinvoinnin edistäminen yrittäjien paikallisyhdistyksen jäsenpalvelujen osaksi.
Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin/Metsähallitus
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 49 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 70 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.8.2016
HANKKEEN KUVAUS: Projektissa valmistuu viisi kansallispuistoon tukeutuvaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailutuotetta (”kansallispuistotuotetta”), jotka perustuvat aitouteen ja
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paikallisuuteen. Kansallispuistotuotteella tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotetta, jossa asiakas osallistuu kansallispuistoympäristössä suoritettavaan toimintaan ja saa siitä sekä aidosta luonnosta elämyksiä.
Hoitava liikunta-aktivointi/Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 228 627
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 278 057
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2015–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hoitava liikunta-aktivointi -hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada fyysinen aktiivisuus osaksi sairauksien hoitoa. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla sote-palvelujen ja liikuntapalvelujen asiakasprosesseja sekä hakemalla näyttöä palvelujen vaikuttavuudesta.
Elämän teatteria ja Sporttia - Työkykyinen nuori, uusia toimenpiteitä liikunnan ja kulttuurin
avulla/ Etelä-Savon Liikunta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 69 366
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 95 366
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena oli harjoittaa ja tukea Esedun opiskelijoiden työelämän
valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, rohkeutta toimia ryhmissä sekä tukea työkykyä
ja työssäjaksamista myös riittävän fyysinen kunnon näkökulmasta.Toisena näkökulmana on ollut
vahvistaa henkilöstön valmiuksia ja keinovalikoimaa nuorten kohtaamiseen ja ryhmäyttämiseen teatterin ja liikunnan keinoin.
Työkuntoon –hanke/Pohjois-Savon Liikunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 331 690
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 459 877
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Työkuntoon -hankkeen tavoitteena on osallistamisen, osallisuuden ja vahvan
kokonaisvaltaisesti kuntouttavan työotteen kautta parantaa työikäisten (18-64 v) työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työkuntoa ja edistää työelämään paluuta sekä lisätä kokonaisten työttömyyden kohdanneiden perheiden elämänvalmiuksia ja yhteistä vastuunotto perheen hyvinvoinnista sekä osallisuuden kautta vahvistaa työttömyyden myötä syrjäytymisvaarassa olevien/syrjäytyneiden perheiden sosiaalista verkostoa.
Reipas Aamu/Kuopion Reippaan Voimistelijat ry.
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 22 700
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 27 100
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2015–31.7.2016
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HANKKEEN KUVAUS: Reipas Aamu:n tavoitteena on aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia työikäisiä
aikuisia ja nuoria. Tätä toteutetaan tarjoamalla helposti saavutettavia, matalankynnyksen liikuntaharrastusmahdollisuksia. Harrastaminen toteutetaan turvallisesti pienessä ryhmässä ja yhteisöllisesti.
Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä/Mikkelin kaupunki
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 864 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 1 025 703
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.10.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti. Päätavoite on kaupunkilaisten osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
Kaikki Mukaan, KaMu-hanke/Pallokissat, Kuopio ry.
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 29 685
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 35 250
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.1.2016–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tavoittaa sosiaalisen syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä, perheitä sekä erilailla vammaisia henkilöitä. KaMu-hankkeen toiminnan kautta voimme osallistaa heidät mukaan seuran toimintaan. KaMu-hanke on matalan kynnyksen toimintaa.
Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti/Kuopion Palloseuran Junioreiden Kannatusyhdistys ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 50 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 57 500
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.12.2015
HANKKEEN KUVAUS: JunioriKuPS haluaa kehittää toimintaansa yhteisöllisempään ja kansalaislähtöisempään suuntaan Kuopion kantakaupungissa. Päätarkoituksena on ehkäistä kuopiolaisten nuorten
ja nuorten aikuisten syrjäytymistä ja osattomuutta ottaen huomioon myös perheet, mukaan lukien
maahanmuuttajat. Tämä tapahtuu kahdella JunioriKuPS:n ydintoimintaan, jalkapalloon, liittyvällä
hankkeella.
Pallo haltuun/Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 42 358
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 47 358
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 3.10.2016–30.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoite on edistää maahanmuuttajanuoria ja heidän perheitä (vanhemmat ja sisarukset) kotoutumaan Kuopioon. Hankkeessa lähdetään yhdistämään muotoiluajatteluun pohjautuvaa yhteissuunnittelun ja muotoilun toimintatapoja jalkapallokulttuurin ympärille.
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Pallo haltuun –hankkeeseen osallistuvien yhteinen mielenkiinto on jalkapallo, joka yhdistää taustoiltaan hyvin erilaisia nuoria ja heidän perheitään.
Elintapaohjauksen palveluketju/Etelä-Savon Liikunta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 100 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 181 178
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017–30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Elintapaohjauksen palveluketju -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien
ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua
yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden
kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua.
3.4 POHJOIS-SUOMEN SUURALUE
3.4.1 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (EAKR)
Northern Activitites Luosto - Pyhä luistelupuistot/NORTHERN ACTIVITIES
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 5 370
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 10 370
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.10.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda Pyhä-Luoston alueelle lisää matkailullista arvoa ja tarjota
matkailijoille entistä parempia ja monipuolisempia palveluita
Seikkailupuisto palveluiden suunnittelu, rakentaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen/X
PAKKA OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 179 270
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 179 270
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 2.12.2014–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Yrityksen tavoite on kehittää yrityksen matkailua palvelevaa liiketoimintaa
suunnittelemalla ja rakentamalla seikkailupuisto alueelle. Tavoitteena on palvelu joka on turvallinen, Suomen paras, ainutlaatuinen, hauska, luontoystävällinen, unohtumaton, vahva brändi ja sen
kehittäminen. Seikkailupuistossa on tarjolla lasten ja aikuisten seikkailupuisto ja erilaisia digitaalisia
aktiviteetti- ja seurantalaitteita.
Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun/Sotkamon kunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 595 133
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 2 017 338
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
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HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi -alueen tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena sekä vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa. Alueen vetovoimaisuutta vahvistetaan sekä tuote- ja viestintäsisältöjä muodostetaan hyödyntämällä tärkeimpiä
brändejä, joita ovat perhematkailu, terveys- ja hyvinvointimatkailu, urheilu ja liikuntamatkailu sekä
leirikoulumatkailu.
Uutta vetovoimaa Ukkohalla-Paljakan alueen matkailun kehittämiseen aktiivisen kansainvälistymisen kautta/KAINUUN ETU OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 28 786
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 301 271
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.10.2016–30.9.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää Ukkohalla-Paljakka -alueen matkailutoimijoiden sekä kehittämistahojen ml. kunnat, yhteinen tahtotila ja valmius edistää olosuhteita
ja toimia nykyistä tehokkaammin, resurssit yhdistäen uusien asiakkaiden, erityisesti kansainvälisten
matkailijoiden sekä investoijien saamiseksi alueelle ympärivuotisesti.
Ice-karting Levi/WILD EVENTS OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 39 960
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 39 960
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.8.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Investointi Levin Gondolli-hissin lähelle ja uuden matkailukonseptin suunnittelu ja lanseeraaminen.
Finland Challenges You/ILOTULITUS OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 41 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 41 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2016–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa moottoriurheiluosaaminen muotoillaan tarinaksi, luodaan siitä
vetovoimainen ice driving brändi ja tehdään siitä kaupankäynnin alusta suomalaiselle osaamiselle.
HighRollerin kehittäminen ja kansainvälistyminen/HIGHROLLER SUOMI OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 142 470
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 142 470
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 20.1.2016–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää HighRoller Suomi Oy:n tuotteita kansainvälisille markkinoille, ja tätä kautta tunnistaa HighRoller Suomi Oy:lle uusia markkina-alueita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen hankkeen aikana kehitetään
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HighRoller Suomi Oy:n tuotteita (tuotekehitys) ja tuotantoa vastaamaan kasvaneeseen liiketoimintaan.
TornioHaparanda elämys- ja aktiviteettipuisto/ARCTIC ACTION OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 532 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 532 000
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.6.2015–1.6.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa entiseen tehdaskiinteistöön lapsille, nuorille ja perheille suunnattu, elämyksellisiä elementtejä tarjoava sisäaktiviteettipuisto. Keskeisiä toimenpiteitä ovat aktiviteettipuiston laitesuunnittelu, rakennesuunnittelu, valaistus- ja äänisuunnittelu, laitteiden hankinta ja asentaminen, puiston teemoitus arktisen teeman mukaiseksi elämykselliseksi kohteeksi.
Olympic Training Center of Rovaniemi/Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 192 628
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 555 974
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.6.2016–31.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Santasport Lapin urheiluopiston ja Rovaniemen kaupungin strategiseen kumppanuuteen tukeutuen kansainvälinen lumi- ja jäälajeihin erikoistunut liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä - Olympic Training Center Rovaniemi - Ounasvaaralle.
Hankkeen myötä pyritään myös lisäämään kansainvälisen liiketoiminnan edellytyksiä alueella.
LIIKUTPA/Jyväskylän yliopisto
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 511 477
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 1 431 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.1.2017–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIIKUTPA – Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut – hankkeen tavoitteena on tuottaa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka
mahdollistavat omaehtoisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippu-urheilun
ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen.
Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe)/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 137 955
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 183 940
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017–31.8.2019
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HANKKEEN KUVAUS: (LaVe) -hanke kytkee Lapin liikuntamatkailuun liittyviä pk-yrityksiä osaksi alueen taloudellista kehittämistä. Pk-yritykset saavat hanketoiminnasta uutta kasvua ja uusia toimintamahdollisuuksia. Hanke toteutetaan tehdään liikuntamatkailualan yritysten tarpeiden mukaisesti,
ja tarkoituksena on kasvattaa niiden liiketoimintaa sekä luoda uutta yritystoimintaa Lappiin. Hanke
sisältää konkreettista yrityksiin jalkautumista, yritysten kanssa toteutettavaa tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa, yrityshautomoja uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi, kansainvälisen yhteistyön vahvistamista sekä aktiivista tiedotusta ja viestintää.
CEMIS 2015-2016 Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja hyvinvointiteknologioiden palveluliiketoiminnan kehittäminen/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTABIOLOGIAN LAITOS
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 131 200
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 164 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.12.2016
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaupallistamispotentiaali ja testata teknologiaa urheilija- ja välinetestausmenetelmien (hiihtolajit) sekä hyvinvoinnin mittausteknologioiden
osalta sekä uusien että jo tunnistettujen palveluiden tarvitsijoiden tarpeet huomioiden. Hankkeen
tuloksena syntyy 3-4 uutta yritystä sekä 1-2 uutta kaupallistettavaa menetelmää tai palvelua. Jyväskylän yliopisto pyrkii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Kesämatkailun Master plan/Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 224 696
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 300 993
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.3.2015–30.11.2016
HANKKEEN KUVAUS: Kesämatkailun Master plan -hankkeen tavoitteena on Koillismaan matkailutoimialan ympärivuotisuuden lisääminen ja kansainvälistymisen tukeminen. Erityisesti kansallispuistot
ja muut luontokohteet ovat merkittävässä roolissa kansainvälisen kesämatkailun kehittämisessä.
Tutkimus tieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksista ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksista/Lapin Yliopisto
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 135 000
SUUNNITTELTU JULKINEN TUKI: 142 501
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Innovaatiorahoituskeskus Tekes
HANKEAIKA: 1.1.2015–31.3.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tutkimus keskittyy maantieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksiin
ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksiin. Tutkimuksessa keskitytään ajosuoritteen
inhimillisen tekijän, kuljettajan ja mahdollisten matkustajien, suoriutumiseen, hyvinvointia ja vireystilaa ylläpitävillä liikenneväylien erilaisille taukopaikoille (huolto- ja liikenneasemat sekä ostoskeskukset) sijoittuvilla liikunnallisilla ratkaisuilla.
Lumimaailma (Winterpark) uusine lajiharjoittelualueineen ja freeridealueena/SAARISELKÄ SKI
&amp; SPORT RESORT OY
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MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 131 170
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 131 170
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.9.2016–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: Kehittää hiihtokeskusalueen palvelukokonaisuutta paremmin ulkomaalaisten
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi lisäämällä samalla alueen kapasiteettia. Rinnealueen uudelleenjärjestäminen ja kehittäminen. Energiatehokkaiden ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteuttaminen.
LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen kehittäminen/Rovaniemen kaupunki
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 100 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 479 126
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankekokonaisuuden tavoite on luoda Rovaniemen alueen luontomatkailulle
yhteinen brändi ja nostaa esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja -markkinoinnin avulla arktisen luonnon tarjoamia elämyksiä; terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Vuokatin sporttiosaamisen kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen/VUOKATIN SÄÄTIÖ VUOKATIN URHEILUOPISTO
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 129 340
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 129 340
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2016–31.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa potentiaalisten palvelumallien kartoitus ja pilotointi. Kohderyhmänä ovat Vuokatin alueen sporttimatkailun
oheispalveluja tarjoavat pk-yritykset.
eUrho - Elektronisen urheilun oppimisympäristön rakentaminen/Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 140 000
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 200 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.5.2017–30.9.2017
HANKKEEN KUVAUS: eUrho-hanke on laitteistoinvestointihanke, jonka tavoitteina on rakentaa eSports Center -hankkeen (ESR-rahoitus) kanssa yhteistyössä suunniteltu optimaalinen oppimis- ja laiteympäristö e-urheilun harjoitteluun, valmennukseen, testaukseen ja turnauksiin.
Sotkamo Vuokatti -masterplan/Sotkamon kunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 74 400
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 99 200
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 1.9.2014–31.12.2015
HANKKEEN KUVAUS: Masterplan –hankkeen tarkoituksena on varmistaa Sotkamon ja Vuokatin matkailualueen kehittyminen ja visioida näiden yhteinen kehityspolku entistäkin vetovoimaisemmaksi
aluekokonaisuudeksi sekä matkailujoille, yrittäjille että vakituisille asukkaille. Tavoitteena on tehdä
Vuokatista entistä vahvempi ympärivuotinen matkailukeskus kehittämällä vahvuuksia ja luomalla
uusia menestystekijöitä.
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen/Jyväskylän yliopisto
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 204 358
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 295 000
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.2.2015–30.4.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ja toimiva seurantajärjestelmä fyysisen kuormituksen, kehittymisen ja tekniikan seurantaan. Lisäksi rakennetaan tarvittavat
testipaketit ja palautteet ko. asioiden arvioimiseen kestävyyslajien urheilijoille Vuokattiin ja alppilajien urheilijoille Rukalle sekä heidän valmentajilleen työkalut käytännön toiminnan avuksi.
Kansallispuistoksi Hossan hengessä/Suomussalmen kunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 167 659
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 271 016
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa keskitytään neljään selkeään kehittämisalueeseen: (1) brändäys ja
yhteistyö, (2) laatu ja osaaminen, (3) tuotteistus sekä (4) markkinointi ja myynnin tuki. Tuloksena on
aivan uusia, kansallispuistoon tukeutuvia matkailupalveluita ja verkostotuotteita, jotka soveltuvat
laatunsa ja sisältönsä puolesta niin kotimaisille asiakkaille kuin Visit Finlandin vientiohjelmiin.
Taivaanvalkeiden elämys- ja aktiviteettipuisto/TAIVAANVALKEAT OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 412 150
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 987 725
HANKELUOKKA: ulkoilualueet, virkistysalueet, uimarannat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2014–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Taivaanvalkeisiin rakennetaan uudenlainen aktiviteetti- ja elämyspuisto, joka
soveltuu kaikenikäisille. Toteutus vaatii investointeja ja rakentamista kaikkiaan 12 ha alueelle. Uuden puistokonseptin vetovoima on tarinallisuus ja aktiviteettien ja elämysten perustaminen myytteihin ´ja kulttuuriin. Puiston toteuttaminen ja vetovoiman varmistaminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää ympäristön rakentamista. Investointihankkeen maatöitä, viherrakentamista, ulkorakennuksia ja toiminnallisia rakennelmia, lavasteita, reittejä ja aktiviteettialueita sekä draamallisen
konstruktion.
PlayFloor (www.playfloor.fi on verkkotunnuksemme)/MARABAS OY
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 48 090
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 48 090
HANKELUOKKA: kehittäminen
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VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 12.1.2017–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on valmistaa älyliikuntajärjestelmä julkisiin sisätiloihin. Järjestelmä koostuu liikkuvasta alustasta ja tietokoneohjatusta vuorovaikutteisesta liikuntapeliohjelmasta. Periaate on, että alusta ohjaa peliä ja peli ohjaa alustan liikettä. Ohjelmistologiikalle on jätetty patenttihakemus 22.12.2016 ja tuotteeseen liittyvän tuotekehitysprojektin on tarkoitus tuoda
lisää pelillisiä ominaisuuksia.
EEKA - Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia (Endurance Experience in Kainuu)/Kainuun Liikunta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 240 180
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 283 780
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.9.2014–31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Kainuuseen suuntautuvaa liikuntamatkailua ja sen tuomaa matkailutuloa. Tapahtumamatkailun alati kiristyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu vaatii olemassa olevien tapahtumien sisällön ja markkinoinnin kehittämistä, jotta ne
pystyvät entistä paremmin erottumaan edukseen tapahtumien kasvavassa massassa.
3.4.2 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)
Combo/Työterveyslaitos
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 256 203
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 645 456
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2015–30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Valtakunnallisen Combo-hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden
välille. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.
Osallistava ja liikunnallinen teatteri/Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 404 406
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 1 001 108
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.11.2016–31.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten osaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa esittävän taiteen (teatteri ja sirkus) sekä liikunnan menetelmin. Päätavoite saavutetaan
kahden osatavoitteen avulla: 1) luomalla ja vakiinnuttamalla paikallistasoilla toimintamalleja liikunta-, esittävän taiteen ja nuorisoalan toimijoiden yhteistyölle sekä 2) testaamalla, kehittämällä ja
mallintamalla nuoria osallistavia ja nuorten kansalaisaktiivisuutta tukevia menetelmiä esittävän taiteen ja liikunnan aloille.
Urheilu - menestyksen kasvualusta/Sotkamon kunta
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MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 61 373
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 219 090
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2016–31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena selkeä toimintamalli urheilun ja opiskelun yhteensovittamiseksi
nykyistä paremmin, opintomenestyksen arvostuksen parantaminen (sitä kautta myös jatko- ja työelämäkelpoisuus paranee) sekä elämänhallinta taitojen tuottaminen.
NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta PohjoisPohjanmaalla/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 52 429
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 52 429
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2017–31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla toimivien urheiluseurojen ja liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa, yhteistyötä kuntasektorin kanssa sekä kiinnostusta tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille
osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä parantavia liikuntapalveluja.
MOK - Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa/Kainuun Nuotta ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 106 603
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 352 968
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2016–28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeisin käytännön tehtävä on saada maahanmuuttajat ja kantaväestö toimimaan yhdessä erilaisten harrastusten (urheilu, kulttuuri ym. yhdistystoiminta) parissa.
Pitstoppi/Sievin kunta
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 82 432
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 331 020
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2017–31.1.2020
HANKKEEN KUVAUS: Pitstoppi -hankkeen tavoitteena on asiakaskohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen asiakaskohderyhmän tarpeita kuunnellen.
Suuntana muutos (SUMU-hanke)/Pyhäjärven kaupunki
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 79 820
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 29 9325
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2017–29.2.2020
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HANKKEEN KUVAUS: SUMU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työ- ja toimintakyvyn ongelmat ja
niiden taustalla olevat syyt mahdollisimman hyvin, jotta henkilö ohjautuisi tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tavoitteena on myös sosiaalisen osallisuuden lisäämisellä ja yhteisöllisyyden kokemuksella parantaa henkilöiden hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Hankkeen aktiivisena tavoitteena on
löytää henkilön omia vahvuuksia hyödyntäen ja tukien reitti työllistämiseen tähtäävään toimintaan
tai työhön. Hankkeeseen osallistujille on kaupungin liikuntatoimen toimesta suunnitteilla sitä haluaville mm. henkilökohtaisen kuntoutuskartoituksen tekeminen ja yksilöllinen suunnitelma sekä tutustumismahdollisuuksia eri liikuntalajeihin.
Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä/Kemin Lämärit Ry
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 326 514
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 510 957
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2015–28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan käytännössä kolmannen sektorin palvelutuotanto- ja palveluosaamista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla. Lisäksi etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisten julkisen sektorin hyvinvointialojen (sosiaali ja terveys) sekä ennakoivaan työhön luontaisesti panostavan koulun kanssa.
3.5 VALTAKUNNALLINEN OSIO
3.5.1 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)
Luova ja osallistava Suomi/Taideyliopisto
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 861 367
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 1 463 457
HANKELUOKKA: kehittäminen
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2015–31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeisin tavoite on alueiden välisen ja monialaisen yhteistyön pohjalta synnyttää uusia ratkaisuja suomalaista yhteiskuntaa kohdanneisiin haasteisiin. Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat kestävän kasvun saavuttaminen, luovan osaamisen menetelmien laajempi
käyttöönotto, työurien pidentäminen sekä syrjäytymisvaarassa olevien ja vetäytyneiden nuorten
saaminen koulutuksen ja yhteiskunnan piiriin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialojen yhteistyötä kehittämällä.
Hyvää seuraa - nuorten osallistaminen seuratoimintaan/SUOMEN PALLOLIITTO R.Y.
MYÖNNETTY JULKINEN TUKI: 418 018
SUUNNITELTU JULKINEN TUKI: 681 931
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveyden edistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2016–31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat
nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan.
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Tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuoria.
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