Pirkan Helmi ry:n rahoittamat Leader-hankkeet 2007–2013

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEET
Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta
Hakija: Valkeakoski-Tohkan Rotaryklubi ry
Toteutusaika 1.3.2013 - 31.12.2013
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on löytää Etelä-Pirkanmaalle 2-3 metsäbiotalouteen pohjautuvaa,
taloudellisesti kannattavaa liikeideaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään ensin tuotantotalouteen
painottuva diplomityö Tampereen Teknillisessä Yliopistossa. Tämän työn rinnalla ja jälkeen edetään
rotaryklubien asiantuntijoiden tekemillä ja teettämillä selvityksillä ja analyyseillä biotuotteista, alan
teknologioista, tuotteiden markkinoinnista ja alasta kiinnostuneista yrityksistä. Saadut tulokset esitellään
eri tavoin niistä kiinnostuneille yrityksille, yrittäjille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille. Hankkeen tuloksena
tulee olemaan tunnettujen parhaiden teknologioiden ja niiden kannattavuuspotentiaalien vertailu sekä
sisällöllisesti kattava tiekartta metsäbiotalouteen pohjautuvan yritystoiminnan käynnistämiseksi.
Tarinoiden Sääksmäki
Hakija: Visavuoren museosäätiö
Toteutusaika: 1.11.2010-28.2.2011
Tuki: 90% hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Tarinoiden Sääksmäki on selvityshanke, jossa palkataan projektihenkilö kokoamaan
Sääksmäen tarinoita, ideoimaan niiden pohjalta alustavia matkailutuotepaketteja, kartoittamaan alueen
luontokohteet ja niiden saavutettavuus, sekä mahdollisuudet luoda uusia matkailureittejä. Hankkeen
tavoitteena on nostaa esille alueen rikas historia ja luonto, sekä saada se sellaiseen muotoon, joka voitaisiin
helposti kaupallistaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti alueen matkailuyrittäjät sekä alueen
matkailijat, mutta samalla vahvistettaisiin ihmisten paikallisidentiteettiä. Hankkeen matkailullisina
tavoitteina ovat Sääksmäen matkailumahdollisuuksien tietoisuuden lisääminen, saavutettavuus ja
näkyvyys. Yritetään löytää eri tahojen uusia yhteistyömahdollisuuksia. Selvityshanke tähtää
jatkohankkeeseen, joka tuottaisi ja markkinoisi matkailupaketit sekä parantaisi kohteiden saavutettavuutta.
Urjalan Kolkka - Savikontie kehityshanke
Hakija: Urjalan kunta
Toteutusaika: 3.4.2012-30.6.2013
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hanke on esiselvityshanke, jossa valmistellaan kehityshanke edesauttamaan uusien yritysten
sijoittumista 9-tien varressa sijaitsevalle Kolkka-Savikontie - teollisuusalueelle. Tavoitteena on parantaa
yritysten toimintaympäristöä ja työpaikkojen sijoittumista alueelle. Esiselvityksen osatehtäviä ovat mm.
olosuhteiden tarkennus- ja rakentamissuunnittelu kehityshankkeen toteutukselle, kohderyhmäselvitys,
alueen tiedotus- ja markkinointimateriaalin tuottaminen sekä tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyö.

YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET
Akaan motocrossradan perusparannus
Hakija: Akaan moottorikerho ry
Toteutusaika: 19.5.2011-31.12.2011
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään Akaan moottorikerhon ylläpitämää Akaan motocrossrataa, joka
sijaitsee yksityisellä vuokramaalla Akaan Riisikkalassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa radan
turvallisuutta sekä käytettävyyttä ja näin tarjota lähialueiden asukkaille turvallinen harrastusympäristö.
Apian kansanpuiston yleisöwc:n kunnostaminen
Hakija: Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 31.3.2010-30.6.2011
Tuki: 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa kunnostetaan Apian kansanpuistossa sijaitseva yleisöwc rakennus. WC palvelee
laajaa käyttäjäkuntaa, kuten uimarannan, kesäteatterin, seikkailupuiston, skeittialueen, ulkoilureitin ja
rantalentopallokentän käyttäjiä. Hanke luo edellytykset Apianniemen alueen matkailulliselle ja
toiminnalliselle kehittämiselle.
Halkivahan liikuntapaikat
Hakija: Urjalan Urheilijat ry
Toteutusaika: 1.6.2013-31.12.2014
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 55 % kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kylän asukkaat. Hyödynsaajana ovat kaikki halukkaat
urheilua harrastavat henkilöt. Tavoitteena on luoda kyläläisille (lapset, nuoret ja vanhemmat)
harrastusmahdollisuuksia, koska matkat ovat pitkät muualle päin. Lisäksi saataisiin luotua yhteishenkeä
kylän asukkaiden keskuudessa. Yksilöidyt toimenpiteet: urheilukentän, jääkiekkokaukalon, pururadan
kunnostus, lisäksi latuverkon luominen, urheilukopin ja pukukopin korjaus ja maalaus. Tuloksena
asianmukaiset ja toimivat urheilupaikat, vaikuttaa mahdollisesti myönteisesti uusien asukkaiden muuttoon
kylään. Yleinen viihtyvyys ja talkoiden luoma yhteishengen nousu. Paikkojen siisteys luo viihtyisyyttä.
Urheilukenttää käytetään myös esim. erilaisessa torikäytössä, kuten peräkonttikirppikset ja muut
yleisötapahtumat.
Hanhisuon kylän kehittämishanke
Hakija: Hanhisuon kyläyhdistys
Toteutusaika: 1.6.2013-31.12.2014
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kylän uimarannan ja urheilukentän korjaus ja parannus. Lisäksi taajamaporttien
rakentaminen. Hanhisuon kylän yleisilmettä parantamalla, kaikki kylän vakituiset ja kesäasukkaat sekä
satunnaiset läpikulkijat ja turistit viihtyvät paremmin kylällä. Hankkeen uimarantaosuus erityisesti parantaa
myös käyttäjien turvallisuutta. Taajamaportit hillitsevät ajonopeuksia kylän pääteillä. Lentopallokenttä on
melko vähäisellä käyttöasteella, parannuksien jälkeen kenttä on siistimpi, houkuttelevampi ja turvallisempi.
Tämä lisää käyttöastetta ja viihtyvyyttä.
Honkolan kylätalo
Hakija: Vahosten metsästysseura ry

Toteutusaika: 7.5.2009-30.4.2012
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Vanhan rakennuksen purkaminen ja yhteisen kokoontumistilan rakentaminen. Hanke tulee
kolmen kyläyhteisön Honkolan, Pappilan ja Vahosten kylien vapaa-ajan ja yleisen virkistystoiminnan
elävöittämiseksi.
Hukarin työtila
Hakija: Sininen pysäkki ry
Toteutusaika: 1.3.2008-30.8.2010
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Tarkoituksena on kunnostaa työtila Sininen pysäkki ry:n käyttöön. Työtila kunnostetaan tilalla
olevan entisen navetan tiloihin. Työtila on tarkoitettu työllistettäville syrjäytymisuhan alaisille ihmisille.
Näitä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaiset, vankilakierteessä olevat, pitkäaikaistyöttömät
ja vaikeasti työllistettävät ihmiset.
Kelhin salin lämmitys
Hakija: Sääksmäen maa- ja kotitalousseura ry
Toteutusaika: 15.10.2008-15.10.2010
Tuki: 55 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hanke kohdistuu Sääksmäen maa- ja kotitalousseuran omistamaan Kelhin seurantaloon.
Kelhin salissa on tällä hetkellä vanha puhaltava öljylämmitin, joka vaihdetaan uuteen järjestelmään:
ilmalämpöpumppuihin ja sähköpattereihin. Vanha öljylämmittimen paikka puretaan ja kunnostetaan
"morsiuskorokkeeksi". Lämmityksen vaihto parantaa Kelhin paloturvallisuutta sekä lisää käyttömukavuutta
kylmänä kautena. Juhlien määrää ja muuta toimintaa voidaan lisätä talvisaikaan.
Kilpa-aerobicin joustoparketin hankinta
Hakija: Valkeakosken Koskenpojat ry
Toteutusaika: 19.12.2008-31.5.2009
Tuki: 55 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Valkeakosken Koskenpojat ry:n voimistelujaosto hankkii kilpa-aerobicin virallisen
kilpailualustan, joustoparketin. Lattiaa tulee käyttämään VaKP voimistelujaoston omat voimistelijat (lapsia
ja nuoria n. 100) ja seuran sekä mahdollisesti kaupungin erityisryhmät (mm. niveliä rasittamatonta
terveysliikuntaa). Myös lähiseurojen voimistelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää parkettia esim.
viikonloppuleirien muodossa.
Kolkan infotaulu
Hakija: Urjalan kunta
Toteutusaika: 13.11.2012-30.6.2013
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Urjalan kunta toteuttaa yleishyödyllisenä investointihankkeena tiedotustaulun rungon.
Investointi täydentää käynnissä olevaa Kolkka-Savikontie -hanketta. Tiedotustaulun käyttötarkoitus on
tiedottaa hankkeesta ja alueella tapahtuvista toiminnoista ja mahdollisuuksista.
Kylmäkosken Veikkojen majan ja ympäristön käytettävyyden parantamishanke
Hakija: Kylmäkosken Veikot ry

Toteutusaika: 1.6.2009-1.12.2010
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kylmäkoskella sijaitseva Veikkojen maja on urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry:n
talkoovoimin ylläpitämä harrastus- ja virkistystoimintapaikka. Veikkojen majan perusparannushankkeen
tavoite on majan virkistystoimintamahdollisuuksien parantaminen ja kuntourheiluun kannustaminen.
Hankkeen tärkeimpiä perusparannuskohteita ovat saunaosaston kunnostaminen, inva-wc:n rakentaminen,
lämminvesivaraajan ja suihkun hankkiminen, jätevesijärjestelmän uusiminen ja kaivon perusparannus.
Myös sähköliittymän vaihtaminen suuritehoisempaan on hankkeen onnistumisen kannalta välttämätöntä,
jotta majan ympäristön latuverkoston valoja ja majan sähkölaitteita voitaisiin käyttää yhtäaikaa
käyttömukavuuden häiriintymättä. Perusparannushankkeen toteuduttua Veikkojen majan ja sen
lähiympäristön käyttömahdollisuudet monipuolistuvat kattamaan kunto- ja kilpaurheilun,
kokoustoiminnan, juhlatilaisuuksien järjestämisen ja virkistystoiminnan samalla lisäten kuntalaisten
mahdollisuuksia yhteisölliseen kanssakäymiseen.
Kylmäkoski discgolfpark
Hakija: Voimistelu- ja urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry
Toteutusaika: 1.4.2012-31.12.2012
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa rakennetaan 18-väyläinen frisbeegolfrata Kylmäkosken Veikkojen Majan
ympäristöön. Alueella sijaitsee tällä hetkellä osittain valaistu noin 4 kilometrin pururata-/latuverkosto sekä
huolto- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu Maja. Maa-alue on vuokrattu Akaan seurakunnalta. Hankkeen
tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille ja lähiseudun asukkaille monipuolinen mutta maksuton vapaaajan harrastuspaikka ja siten edistää kaiken ikäisten ja kuntoisten liikkumismahdollisuuksia.
Lammiharju
Hakija: Huhdin kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.10.2011-31.10.2013
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään Huhdin kyläyhdistyksen ylläpitämää Lammiharjun ulkoilualuetta,
jonka Urjalan kunta omistaa. Alueella sijaitsee tällä hetkellä laavu puuvarastoineen ja
rantalentopallokenttä. Aluetta kiertävät osittain valaistut pururadat, jotka ovat talvella hiihtolatukäytössä ja
alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös yleinen uimaranta. Kyläyhdistys vastaa myös näiden
alueiden hoidosta ja kunnossa pidosta. Lammiharju -hankkeessa toteutetaan alueelle frisbeegolfkenttä sekä
ulkokuntoilualue kiinteine kuntoilulaitteineen. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille ja
lähiseudun asukkaille monipuolinen mutta maksuton vapaa-ajan harrastuspaikka ja siten edistää kaiken
ikäisten ja kuntoisten liikkumismahdollisuuksia.
Lammiharju 2
Hakija: Huhdin Kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.4.2013 - 31.12.2014
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Lammiharju 2 jatkaa Lammiharju-hankkeen alulle laittamaa Urjalan kunnan Aseman kylässä
olevan Lammiharju -alueen kunnostamista ja kehittämistä. Lammiharjun ulkoilualue on tarkoitettu
kaikenikäisille ja -kuntoisille käyttäjille. Sen tavoitteena on toimia monipuolisena virkistysalueena ympäri
vuoden lähiseudun asukkaille. Alueella laajennetaan olemassa olevaa 9-rataista frisbeegolfkenttää
yhdeksällä uudella radalla, jonka jälkeen se on 18-ratainen frisbeegolfkenttä. Alueella on pieni
liiterihuoltorakennus. Se on tarkoitus laajentaa ja korjata alueen tarpeita vastaavaksi huolto- ja sosiaali-

/kahviotilaksi. Kolmantena toimenpiteenä alueella olevaa pientä leikkikenttää monipuolistetaan ja
korjataan nykyaikaisia tarpeita vastaavaksi. Alueen on tarkoitus jatkossa olla ympärivuotinen vapaaajanviettopaikka sekä koululaisten ja työyhteisöjen lähiliikuntapaikka. Sosiaalitilojen myötä mahdollistuu
erilaisten tapahtumien ja kilpailujen (mm. lentopallo, frisbeegolf, hiihto ja maastojuoksu) järjestäminen
alueella.
Moottorivenelaituri / uimarannan kunnostus
Hakija: Huittula-Kärsän yhteisten vesialueiden osakaskunta
Toteutusaika: 1.6.2013 - 31.10.2013
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Laituri kymmenelle moottoriveneelle, uimarannan kunnostus ja soutuvenepaikkojen
kunnostaminen. Vesiosakaskunnan osakkaat ja kylän asukkaat. Saada veneet asianmukaiseen järjestykseen
sekä ranta-alue ja uimaranta viihtyisäksi ja tarkoituksenmukaiseksi.
Myllysaaren museorannan rantamuurin korjaus
Hakija: Visavuoren museosäätiö
Toteutusaika: 1.3.2013- 31.10.2013
Tuki: 44 % kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tarkoituksena on Valkeakosken keskustassa sijaitsevan, kulttuurihistoriallisesti
tärkeän Myllysaaren museoalueen vanhan kanavareunan rantamuurin korjaus. Museoalue on
kaupunkikuvallisesti erittäin näkyvä ja rantamuurin korjaaminen on myös alueen turvallisuuden kannalta
ehdoton. Rantamuuri on osa historiallista 1800-luvun lopulla rakennettua teollisuusmiljöötä ja sen aikaista
kanavaa. Rantamuurin korjauksesta on tehty korjaussuunnitelma, jonka yhteydessä on tehty kaikki
tarvittavat maastotutkimukset ja -mittaukset. Vanha tukimuuri puretaan vesipinnan yläpuolelta
rikkoutuneelta osalta. Uusi tukimuuri rakennetaan ja tuetaan rannan puolelta pystyyn lyötäviin
tukipalkkeihin. Rantamuurin korjauksella taataan Myllysaaren museoalueen täysimittainen jatkokäyttö ja
ennakoidaan myös alueen tulevaa käyttöä. Myllysaaressa toimivat nykyään Myllysaaren museo, Suomen
Jalkapallomuseo, Valkeakoski-opiston tanssiosasto, Valkeakosken kulttuuritoimisto, Valkeakosken
matkailuinfo, Työväen Musiikkitapahtuma, Valkeakosken kesäteatteri sekä tulevaisuudessa alueelle on
suunniteltu myös Valkeakosken nuorisokeskus.
Nuutajärven kellopytingin tornikellon korjaus
Hakija: Nuutajärven Kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.9.2013 - 31.5.2014
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Nuutajärven lasikylän keskeisen kellopytinki-rakennuksen päädyssä oleva tornikello on ollut
seisahtuneena useita vuosia. Kyseessä on kelloseppämestarin Karl Oskar Glasbergin v. 1856 rakentama
lyönnillinen kellokoneisto, jolla on näyttötaulut neljään suuntaan. Suomen Tornikelloyhdistys on tutustunut
kelloon ja todennut sen kunnostaminen olevan mahdollista. Tavoitteena on elävöittää lasikylän miljöötä
siihen luonnostaan kuuluvalla kellolla. Lasikylä on Museovirasto RKY-luokituksessa (=valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu ympäristö).
Otonsaaren kunnostushanke
Hakija: Toijalan Seudun Kalamiehet ry
Toteutusaika: 4.9.2013 - 31.12.2014
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Hankekuvaus: Otonsaarta käyttää Toijalan Seudun Kalamiehet ry:n jäsenistö vieraineen ja lisäksi saarta
hyödynnetään vuosittain nuorison kalastusleirin pitopaikkana ja yleisenä turvapaikkana vesistöllä. Saaren
laiturialue on päässyt vaaralliseen kuntoon ja edellyttää kunnostamista turvallisuuden varmistamiseksi.
Laiturialueella on useita vedenalaisia kiviä, jotka uhkaavat veneiden turvallisuutta ja rajoittavat
kiinnittymistä. Hankkeessa vedenalaiset kivet poistetaan ja laiturit kunnostetaan. Laiturialueen
vaarallisuuden vuoksi kaikki potentiaaliset käyttäjät eivät uskalla tulla saareen. Hankkeessa kunnostetaan
myös huonoon kuntoon päässyt hirsinen majoitusmökki ulko- ja sisäpuolelta. Hankkeen toteutuksen
jälkeen laiturialueelle voi kiinnittyä turvallisesti ja saaren käyttöedellytykset paranevat. Majoitusmökin
turmeltuneet sisäosat saadaan kuntoon, ulkopuoli tulee uudelle punamullalle ja mökki majoituskäyttöön
jäsenistölle sekä saarassa järjestettävien leirien aikana leiriläisille.
Paloaseman korjaus
Hakija: Viialan Vapaaehtoinen palokunta ry
Toteutusaika: 28.3.2013 - 31.12.2014
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hankekuvaus: Viialan Vapaaehtoisen palokunnan omistama Viialan paloaseman korjaus. Korjauksen
yhteydessä uusitaan salaojat, routaeristeet, sokkelin patolevyt, hulevesi järjestelmä ja maa-ainesten vaihto.
Lisäksi ulkokaton pesu ja maalaus. Sadevesirännit ja alastulot, sähkön syötön ja keskuksen uusinta. Hallin
lattian pinnoitus ja toimiston saneeraus.
Pumppari Camping/ Muutos ja laajennus
Hakija: Pumppari Camping ry
Toteutusaika: 1.11.2007-31.10.2010
Tuki: 55 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Camping-aluetta laajennetaan 30 paikalla ja alueella olevan vanhan vesihuoltorakennuksen
tiloja kunnostetaan alueen käyttäjiä palveleviksi huoltotiloiksi. Toimenpiteinä hankkeessa tehdään mm.
uuden alueen käytössä tarvittavat sähköistystyöt, tarvittava jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä suihku, wcja saunatilat huoltorakennukseen.
Riisikkalan uimaranta
Hakija: Riisikkalan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.6.2009-31.12.2010
Tuki: 55 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Tiehallinnon rakentaessa 2007–2008 tielle 2847 Riisikkalan kylässä Tarpianjoen yli uuden
maantiesillan kylän uimaranta Tarpianjoessa jäi osittain uuden sillan alle ja kulku uimarannalle estyi uusien
kaiderakenteiden vuoksi. Uimaranta siirretään tien 2847 toiselle puolelle entisen sillan kohdalle ja kulku
sinne järjestetään vanhan tiepohjan kautta. Hanke koostuu seuraavista osioista: vanha pukukoppi puretaan
ja viedään pois, joen ranta ruopataan ja siitä poistetaan joen pohjassa mahdollisesti vielä olevat
kannatuspaalut molemmin puolin jokea, ranta sorastetaan ja hiekoitetaan, vanhalle tienpohjalle
rakennetaan uusi pukukoppi kuivakäymälöineen, vanhalle tiepohjalle rakennetaan luiska ja joen rantaan
rakennetaan uimareille sopiva laituri sekä pelastustoimen edellyttämä veneen laskupaikka
pelastusrenkaineen. Kulku rannalle rakennetaan niin leveäksi, että ne kylän karjatilat joilla on oikeus
yhteisiin vesiin, saavat uimarannan kautta noudettua tankilla vettä, koska vedenotto estyi uuden sillan
myötä.
Ritvalan nuorisoseurantalon vesivessat
Hakija: Ritvalan nuorisoseura ry

Toteutusaika: 1.12.2012-12.5.2013
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Ritvalan nuorisoseurantalon ulkorakennuksessa sijaitsevien kuivikekäymälöiden
muuttaminen WC-tiloiksi ja niiden liittäminen Ritvalan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesijärjestelmään.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Ritvalan kylän asukkaat, kesäasukkaat ja Valkeakosken kaupungin asukkaat
sekä kaikki, jotka käyttävät Ritvalan nuosisoseurantaloa mm. helkajuhlassa. Hankkeen tuloksena kylän
ainoan seurantalon toimivuus tilaisuuksien järjestämispaikkana paranee ja sen käyttöaste nousee.
Ympäristövaikutukset ovat myönteiset, koska seurantalon WC:t yhdistetään vesi- ja jätevesijärjestelmään.
Ulkorakennuksen käymälöiden kaikki seinät, välikatto ja nykyinen korotettu puurunkoinen lattia puretaan
talkoilla. Uusien WC-tilojen rakentaminen teetetään urakalla. Maalaus-, siivous- ja muita töitä tehdään
talkoilla mahdollisuuksien mukaan.
Seurantalo Sampolan sisäremontti
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 1.5.2009-31.10.2010
Tuki: 62 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Vilkkaassa järjestökäytössä olevan Sampolan peruskorjaus katsomoa ja näyttämöä
lukuunottamatta. Korjauksen yhteydessä uusitaan wc-, eteis-, ja keittiötilat sekä rakennetaan inva-wc.
Uusituiksi tulevat myös vesi- ja viemärijohdot sekä sähköjärjestelmä urakka-alueen osalta.
Seurantalo Sampolan sisäremontti, 2. vaihe
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 1.5.2012-30.10.2013
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Seurantalo Sampola on erittäin vilkkaassa järjestökäytössä. Tilassa kokoontuu useita
akaalaisia järjestöjä. Seurantalon WC-, eteis- ja keittiötilat saneerattiin vuosien 2009–2010 aikana myös
Pirkan Helmen rahoituksella. Remontin toisessa vaiheessa saneerataan salitilat. Salissa säilytetään
näyttämö, mutta se rakennetaan uudelleen aikaisempaa paljon pienempänä. Materiaali- ja värivalinnoilla
pyritään palauttamaan sali lähemmäs alkuperäistä asua. Ilmanvaihtojärjestelmät integroidaan rakenteisiin
ja valaistussuunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Tiloihin asennetaan teleskooppikatsomo.
Kunnostetussa Sampolassa tulee toimimaan teatteri aktiivisesti. Kaupungin eri yhdistykset ja järjestöt
voivat käyttää Sampolaa kokoontumis- ja juhlatilana. Sampolassa voidaan järjestää erilaisia yleisötilaisuuksi
ja kunnostettuna se toimii kaupungin kulttuuritoimen tapahtumatilana. Sampola tulee olemaan myös
sopiva koulutus- ja seminaaritila sekä sitä voidaan vuokrata myös yksityisille ja yrityksille.
Tuulimyllyn ja aittojen siirto ja kunnostus
Hakija: Akaa-Toijala seura ry
Toteutusaika: 21.11.2007-31.12.2009
Tuki: 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Siirretään 1800-luvulta peräisin olevat kaksi aittaa ja tuulimylly Akaan Toijalan Lastumäestä
uusiin paikkoihin, joissa ne ovat paremmin ilkivallalta suojassa ja paremmin myös yleisesti nähtävissä.
Rakennukset kunnostetaan siirron jälkeen. Akaan kaupunki on luovuttanut rakennukset Akaa-Toijala seura
ry:lle siirtoa ja kunnostusta varten. Kaupunki ei ole ollut halukas korjaamaan ja ylläpitämään rakennuksia.
Valajärven patohanke
Hakija: Pro Valajärvi ry

Toteutusaika: 1.3.2010-30.6.2012
Tuki: 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Rakennetaan pato, maapenkka ja tie padolle. Valajärven vedenkorkeuden vakiinnuttaminen.
Turvataan järven säilyminen, virkistysarvo ja kalakanta. Hyödynsaajina lähes 50 rantakiinteistön omistajaa,
yhtä monta yhteisen uimarannan/venesataman osallista sekä paikallinen yritystoiminta mm. rantakaavan
toteutumisen edellytysten kannalta. Vaikuttaa lähes 10 kyläkunnan asukkaiden elämänlaatuun ja järven
virkistyskäyttömahdollisuuksiin positiivisesti.
Veikkojen majan tien- ja pihan perusparannus
Hakija: Kylmäkosken Veikot ry
Toteutusaika: 15.05.2013-20.12.2013
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Veikkojen Majan alueen käyttäjämäärien kasvu on ollut viimeisten vuosien aikana suuri.
Majan tilojen remontoinnin lisäksi majan käyttöä lisäsi frisbeegolfrata, joka täydensi
harrastusmahdollisuuksia ympärivuotisiksi. Frisbeegolfradan ja hiihtolatujen saama suosio alueella on
tuottanut ongelmia tien kestävyyden, pysäköinnin ja jätehuollon suhteen. Nykyinen tie ja piha-alue eivät
kestä liikenteen aiheuttamaa kuormitusta ja parkkitilat loppuvat kesken. Lisäksi varsinkin kesäaikaan
radasta ja majan toiminnasta aiheutuva jätemäärä on kasvanut ja vaatii asianmukaiset astiat ja katoksen.
Ulko puuceetä ei alueelta myöskään löydy. Nykyaikaisilla kompostikäymälöillä myös tämä ongelma ratkeaa.
Edellä mainituilla parannuksilla majan alue palvelee entistä paremmin ympärivuotisesti käyttäjiään.
Viialan Sampolan korjaushanke
Hakija: Akaan vasemmistoliitto
Toteutusaika: 24.7.2013 - 28.2.2014
Tuki: Yleishyödyllinen investointihanke 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kunnostetaan Viialan Sampolan rakenteita: räystäiden kunnostus, katon maalaus, sokkelin
maalaus, inva-wc ja sälekaihtimet salin ikkunoihin. Kunnostuksen myötä kiinteistön toimivuus tehostuu,
kiinteistön käyttäjille tulee lisää toimivia palveluita ja kiinteistön yleisilme paranee.

YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMISHANKKEET
AKAA - Akaan kaupunki aktiivisena asuinpaikkana
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 1.5.2012-30.4.2013
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa laaditaan selvitys mahdollisista Akaan asuntomessujen sijaintivaihtoehdoista
kustannus-hyötyanalyyseineen. Hankkeessa laaditaan selvitys ulkoilu- ja virkistysreittien kehittämisen
tarpeista huomioon ottaen eri väestöryhmien tarpeet. Hankkeessa tehdään kysely parin viime vuoden
aikana Akaaseen muuttaneille muuttomotiiveista ja viihtymisestä, tyytyväisyydestä sekä tarpeista ja
kehittämisideoista. Ulkoilu- ja virkistysreiteistä laaditaan karttapohjainen "esite", ainakin sähköisessä
muodossa. Myös kolmen kuntakeskuksen välisistä kevyen liikenteen väylistä laaditaan suunnitelma niiden
yhtenäistämiseksi ja esteettömyyden lisäämiseksi. Hankkeessa lisäksi pilotoidaan uudenlaista mallia tonttija asuinaluemarkkinointiin sekä kartoitetaan kylien suunnittelutarpeita asumisen kehittämiseksi.

Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön
Hakija: Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry MHY (Joutsentenreitti ry)
Toteutusaika: 2.6.2010-31.5.2012
Tuki: 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen kohderyhmän muodostavat metsänomistajat, metsänhoitoyhdistyksen metsurit,
toimihenkilöt, urakoitsijat ja heidän työntekijänsä Ikaalisten, Hämeenkyrön, Sastamalan, Ylöjärven,
Tampereen, Nokian, Lempäälän, Toijalan ja Valkeakosken alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä
metsänomistajien tietoisuutta omista energiapuun hakkuumahdollisuuksista tilakäyntien avulla, sekä
toisaalta lisätä energiapuun merkkinoille tuloa sekä parantaa toimijoiden osaamisen tasoa
energiapuukaupassa, energiapuun korjuussa sekä energiapuutoimituksissa laitoksille.
Esiselvitys museon korjaustarpeista
Hakija: Visavuoren museosäätiö
Toteutusaika: 1.5.2012-31.10.2012
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa tehdään selvitys Visavuoren museosäätiön omistamien kiinteistöjen
kunnostustarpeista. Visavuoressa Kari-paviljongin näyttelyolosuhteita täytyy parantaa ja yleisöpalvelutiloja
päivittää sekä samalla miettiä henkilökunnan työtiloja. Visavuoren kokoelmasäilytystilan
lämmitysjärjestelmä täytyy uusia, jotta kokoelmien kannalta suuri vesivahingon riski saadaan torjuttua.
Myylysaaressa tarvitaan kokonaisvaltainen pihasuunnitelma, kanavanreunan murtuman korjauskartoitus
sekä kustannusarvio Isonpuolen korjaamiseen.
Hiisko-Savelan ja Pajukoski-Kopankoski -alueiden vesihuollon suunnitteluhanke
Hakija: Kylmäkosken Aseman Vesiosuuskunta
Toteutusaika: 27.8.2010-31.12.2011
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on saada vesi/ viemäröinti Hiiskon ja Savelan -alueilla sekä
Jokihaaviston alueella ympäristölain vaatimalle tasolle. Hanke on lähtenyt liikkeelle alueiden asukkaiden
omasta tahdosta. Kylmäkosken Aseman Vesiosuuskunta haluaa tarjota kyseisten alueiden asukkaille
mahdollisuuden toteuttaa lain vaatima vesi- ja jäteratkaisu järkevällä ja kauaskantoisella ratkaisulla. Alueet
eivät toistaiseksi ole Osuuskunnan viemärin toiminta-aluetta ja suunnittelulla onkin tarkoitus kartoittaa
tehtävän hankkeen kustannuksia päätöksenteon helpottamiseksi. Hankkeen vaatimalla suunnitelmalla
(kustannusarviolla) Osuuskunta voi tarjota alueiden asukkaille kustannuslaskelman sisältävän
jätevesiratkaisun. Asukkaat päättävät laaditun suunnitelman perusteella hakeeko Osuuskunta alueelle
Akaan kaupungilta toiminta-aluerajausta, joka velvoittaa Osuuskunnan tuottamaan vesi- ja
viemäröintipalvelut alueelle.
Juniorit ja seniorit -arjessa yhdessä
Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2013-31.12.2013
Tuki: 90% hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13-28 -vuotiaat valkeakoskelaiset nuoret ja yli
65-vuotiaat seniorit. Toisena kohderyhmänä ovat paikalliset nuoriso- ja senioriyhdistykset sekä paikalliset
maaseudun lapsiperheet. Hankkeen tarkoituksena on tarjota turvaverkkoa vanhenevalle väestölle. Nuori
käy valmennuksen, minkä avulla hän pystyy avustamaan eläkeiän saavuttanutta arjen askareissa, antaa ITtukea. Organisoimalla ja valmentamalla nuoria kodin pieniin palvelutöihin sekä järjestämällä nuorille töitä

ja eläkeläisille konkreettisia maksullista palvelutoimintaa saadaan helpotettua heidän arkeaan. Samalla
seniorit voivat toimia kummipappoina ja -mummoina nuorille. Valkeakoskella asuu hyväkuntoisia
ikäihmisiä, jotka voivat toimia lapsiperheille varamummona ja -pappana. He saattavat olla eläkeikäisiä, joilla
ei ole omia lapsia tai lapsenlapsia olemassa taikka he eivät asu Valkeakoskella. Tämä toimintamuoto auttaa
lapsiperheitä saamaan kaipaamaansa verkostoa ympärilleen. Valkeakoskellakin on paljon sellaisia
lapsiperheitä, joiden isovanhemmat asuvat kaukana tai ovat kuolleet. Lapsiperheet voisivat varamummosta
tai -papasta saada tukea ja apua heidän lapsiarkeensa ja jopa tukiverkon ympärilleen.
Kansainvälistytään!
Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.8.2008-30.9.2009
Tuki: 100 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kansainvälistytään! –esiselvityshankkeessa kartoitetaan Etelä-Pirkanmaan kansainvälisen
toiminnan nykytilanne, arvioidaan kansainvälistymisen mahdollisuudet ja rajoitukset, edistetään
paikallistoimijoiden verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä tuotetaan kansainvälistymistä
helpottavaa ja edistävää tiedotusmateriaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää eteläpirkanmaalaisten
yhteisö- ja pienyritystoimijoiden kansainvälistä toimintaa sekä auttaa Pirkan Helmeä ja seutuhallintoa
tulevien kansainvälistymisen tukitoimien suunnittelussa ja resurssoinnissa. Hanke on suunniteltu
yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan seutuhallinnon kanssa.
Kakkoskehän kylät nousuun
Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.3.2008-30.6.2009
Tuki: 100 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hanke on kahden paikallisen toimintaryhmän, Pirkan Helmi ry:n ja Pomoottori ry:n yhdessä
toteuttama Leader-ryhmien alueiden välinen kehittämishanke. Em. toimintaryhmien toimialueet ovat
Tampereelta katsoen ns. kakkoskehää. Alueen vireyden säilyminen vaatii aktiivisia kehittämistoimia ja
määrätietoista suunnittelua. Hankkeen kohderyhmänä ovat kohdealueiden kylä- ja asukasyhteisötoimijat.
Hankkeen tavoitteena on mm. kyläsuunnittelun kehittäminen, omaehtoisen maankäytön suunnittelun
edistäminen, kylätoimijoiden mielenkiinnon kartoittaminen kansainvälistä toimintaa kohtaan,
asukasyhteisötoimijoiden osaamisen lisääminen oman alueensa kehittäjinä sekä kylien edunvalvonnan
tehostaminen kunnallisessa ja seutukunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeelle palkataan osa-aikainen
työntekijä, nk. seutukunnallinen kyläasiamies. Kakkoskehän kylät nousuun -hankkeen tuloksena kylä- ja
asukasyhteisötoiminta lisääntyy ja saa uusia muotoja.
Kirjaslammen uimala ja tanssilava kuntoon -esiselvitys
Hakija: Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 1.5.2013 - 31.10.2014
Tuki: Yleishyödyllinen kehittämishanke 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kirjaslammen uimalan ja tanssilavan muodostama alue tarvitsee rakenteiden korjaamista,
nykyaikaistamista ja esteettömyyden parempaa huomioimista. Tämän hankkeen tavoitteena on kartoittaa
tarvittavat muutokset, eli tehdä uimalaa ja tanssilavaa koskeva kunnostussuunnitelma, joka sisältää
tarvittavat kuntotutkimukset. Tavoitteena on, että aluetta voitaisiin aloittaa kunnostaa niin, että se palvelisi
mahdollisimman hyvin sen käyttäjiä ja olisi nykyistä viihtyisämpi ja turvallinen. Tavoitteena on, että alue
saisi myös uusia käyttäjiä. Alueen yleishyödyllinen kehittäminen voisi osaltaan myös tukea Valkeakosken
kaupungin kehittyvää ja kasvavaa matkailutoimintaa.

Koko kylän olkkari
Hakija: MLL:n Kylmäkosken paikallisyhdistys
Toteutusaika: 25.2.2013-31.8.2014
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Koko kylän Olkkari herättelee Kylmäkosken alueen aktiiviset, mutta kovin hajallaan toimivat
yhdistykset saman katon alle tekemään yhteistä hyvää. Yhdistystoiminnan lisäksi Olkkari tarjoaa nuorisolle
tilat, ne kun ovat loistaneet poissaolollaan jo liki kaksi vuotta. Nuorisotilojen lisäksi hanke tarjoaa
yhdistyksille tilat oman toimintansa tuottamiseen, mahdollistaa verkostoitumisen sekä kaivaa esiin yhdessä
toimimisen synenergiaedun. Yhdistykset järjestävät yhdessä kyläiltoja ja tapahtumia sekä huolehtivat
nuorisotilojen valvontavuoroista. Hankkeen myötä koko kylän toiminta elävöityy ja yhteen hiileen
puhaltamisen voima ja vimma lisääntyy.
Kotiseutuaineiston arkistointi ja vienti nettiin
Hakija: Kylmäkoski-Seura ry
Toteutusaika: 1.5.2013-31.12.2014
Tuki: 90 % kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kylmäkosken elinkeinojen ja teollisuuden kehittymisen, kotiseutua koskevien kirjallisten,
kuvallisten ja ääniteaineistojen arkistoiminen, skannaaminen, digitointi ja nettiin vienti yhdistyksen
kotisivuille. Tavoitteena on maaseudun kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hyödyntäminen.
Kylmäkosken kulttuurimylly
Hakija: Kulttuuriosuuskunta Komeetta
Toteutusaika: 2.5.2008-31.3.2009
Tuki: 87 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Tällä hetkellä suljetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen avaaminen yleisölle.
Kylmäkosken Wanhan Myllyn valjastaminen kulttuurikäyttöön järjestämällä myllylle näyttelyitä,
kulttuuritapahtumia ja työpajoja.
Kylät kehällä - Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä
Hakija: TTY/ Arkkitehtuurin laitos
Toteutusaika: 1.3.-31.12.2009
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään menetelmiä kasvavan kaupunkiseudun ulkokehällä sijaitsevien kylien
maankäytön suunnitteluun. Kohdekyliä on 5-6 kpl ja ne sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudun tuntumassa
Katri ry:n ja Pirkan Helmi ry:n alueilla. Suunnittelun pohjaksi tehdään aluerakenteen analyysi, jolla pyritään
määrittelemään kohteissa sovellettavia suunnitteluperiaatteita. Vastauksia ja sovelluksia pyritään
löytämään seuraaviin kylien kehittämisen ja suunnittelun haasteisiin: 1) kuinka kylät voivat kääntää
kaupunkiseudun vahvat verkostot omaksi kehitysvoimakseen, 2) kuinka pitkälle kylän tärkeintä resurssia,
maaseutumaisemaa, voi "venyttää" kaupunkiseudulla, 3) millaisia uudentyyppisiä asumis- ja
rakentamistypologioita voidaan soveltaa kaupunkiseudun kyliin, 4) kuinka ihmiset saadaan sitoutumaan
kylänsä kehittämiseen, jos kylä on pelkkä idyllinen asuinpaikka ja 5) millainen suunnittelutapa tai
kaavamuoto voisi toimia kaupunkiseudun ulkokehän kylissä. Tuloksena saadaan kyläkohtaiset maankäytön
suunnitelmat, joita kylät voivat hyödyntää kehittämistyössään. Pirkan Helmen alueelta hankkeesssa
mukana olevat kylät ovat Saarioispuoli, Ritvala ja Haukila.
Liikuntaa omaishoitajille
Hakija: Valkeakosken Haka ry

Toteutusaika: 1.1.2013-31.3.2014
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Omaishoitajien liikuntaryhmä Valkeakosken alueella. Kohderyhmänä omaishoitajat, jotka
ovat yleensä iäkkäitä, vähän liikkuvia ja mahdollisesti passivoituneita. Liikunnan avulla päivärytmiin tulee
muutosta ja lisää virikkeitä. Ryhmässä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, ryhmä toimii myös
vertaistukiryhmänä. Fysioterapeutti testaa ryhmäläiset (liikkuvuus, lihasvoima). Ryhmälle yhteisiä tuokioita
esim. kehonhuollon (liikkuvuus) ja kuntosalin (lihasvoima) parissa. Sauvakäselyopastukset ja yhteiset lenkit.
Ryhmä on maksuton.

Lämpöpumput puntarissa
Hakija: Kaakonojan alueen asukasyhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.-30.9.2008
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Ilmalämpöpumppuselvitys eri järjestelmien ja laitteiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta
sekä hankinta- ja käyttökustannuksista Kaakonojan alueen 1950- ja 60- lukujen omakotitaloissa.
Makea Akaa
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 1.4.2013 - 31.10.2013
Tuki: 90 % kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Akaasta on tullut suunnitelmallisen kaupunkimehiläistarhauksen uranuurtaja. Akaan
ainutlaatuisuus kaupunkimehiläistarhauksen edelläkävijänä halutaan valjastaa koko kaupunkia ja sen
asukkaita yhdistäväksi positiiviseksi teemaksi, joka kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta. Makea Akaa hankkeen avulla halutaan kehittää Akaan kaupunkimehiläistarhaukselle pitkää jatkumoa erilaisten
tapahtumien, koulutuksen ja työpajojen avulla. Kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset ja lähialueen ihmiset,
myös valtakunnalliset toimijat. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kaupunkimehiläistarhauksen eduista
ja mahdollisuuksista, ja siten sitouttaa kaupunkilaisia kotipaikkakuntaansa. Hankkeen aikana tarjotaan
kaupunkimehiläistarhauksen suunnitelmalliseen kehittämiseen mahdollistavaa koulutusta niin
ammattilaisille kuin aloitteleville tarhaajille. Lisäksi suunnitteilla on monenlaisia tapahtumia hunajateemaan
liittyen, mm. opastettuja kierroksia kaupunkimehiläistarhoille, seminaareja, sadonkorjuun aikaan
järjestettävät Hunajahulinat sekä lapsille ja nuorille järjestettäviä työpajoja ja tempauksia.
Nahkialanvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma
Hakija: Nahkialanvuoren liikuntayhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2012-31.12.2012
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeessa laaditaan Akaan Toijalassa sijaitsevan Nahkialanvuoren liikunta-alueen
kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää alueen maankäyttö-, raivaus-, sähkönjakelu-, valaistus-, ja
viemäröintisuunnittelun sekä lajikohtaiset kehittämissuunnitelmat ml. alueen opastesuunnittelun.
Hankkeen tavoitteena on laajentaa alueen käyttöä eri ulkoilulajien harrastajien parissa, tehdä tulevissa
peruskorjaus- ja kehittämistoimissa tarvittava selvitys- ja suunnittelutyö sekä edistää lajiyhdistysten välistä
yhteistyötä. Hanke toteutetaan ostopalveluina.
Näkymästä vetovoimaa 2012–13
Hakija: TaideAkaa ry

Toteutusaika: 1.10.2011-30.9.2013
Tuki: 89,61 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hanke toteuttaa Näkymä julkisen taiteen näyttelyn kaksi kertaa. Hankkeen toteuttamiseen
palkataan tuottaja ja taiteellinen ohjaaja. Tavoite on kasvattaa näyttelystä maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma, johon tullaan ympäri maata. Hankkeen aikana järjestetään kaikille
avoimia luentoja, seminaareja ja työpajoja.
N.Y.T. mukaan!
Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.8.2011-30.6.2012
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on aktivoida nuoria mukaan yhdistystoimintaan ja helpottaa
yhdistysten sukupolvenvaihdoksia Valkeakosken alueella. Hankkeessa pyritään luomaan toteutusalueen
yhdistysten hallituksiin ns. nuorisopaikkoja, jotka mahdollistaisivat nuorten osallistumisen
yhdistystoimintaan "tarkkailujäsenenä". Järjestelyn ansiosta nuoret oppivat yhdistystoimintaa käytännössä
ja yhdistykset saavat toiminnalleen näkyvyyttä. Lisäksi hankkeessa järjestetään yhdistystoimintaa tutuksi
tekevää toimintaa yhdessä paikallisten oppilaitosten kanssa.
Toimintaa omalle kylälle
Hakija: Urjalan 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.11.2009-31.12.2010
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Marraskuussa 2009 Urjalan 4H-yhdistys tekee yhteistyössä yläkoulun, kunnan nuorisotoimen
ja seurakunnan kanssa Urjalan 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille nuorille kyselyn, jossa pyydetään nuorten
mielipiteitä heidän harrastuksistaan ja ongelmistaan sekä tyytyväisyydestään kotikuntaansa. Nuorilta
kysytään halukkuutta vaikuttaa nuoria itseään koskeviin asioihin. Kyselyyn vastanneiden lkm perusteella
valitaan Urjalasta 5 kylää, joilta kootaan 13-15-vuotiaista 5 nuoren projektiryhmät, jotka tuottavat omalla
asuinalueellaan konkreettisen teon lähtien nuorten omasta aloitteesta ja tarpeesta. Loppuvuodesta 2010
järjestetään nuorten kanssa seminaari, jossa on sekä luentoja että nuorten paneelikeskustelu. Hankkeen
tavoitteena on, että nuori kokee itsensä jo varhain osalliseksi omalla asuinalueellaan, hän voi vaikuttaa
asuinalueellaan kehitykseen ja hänen mielipiteitään kuullaan. Kyselyn tuloksista ja nuorten projekteista
tiedotetaan avoimesti Urjalan alueella.
Tuumasta toimeen
Hakija: Urjalan 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.3.2011-31.12.2012
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Tuumasta toimeen on jakohanke Toimintaa omalle kylälle -hankkeelle. Urjalan nuorten
mielipiteitä kartoitetaan harrastuksista, ongelmista ja tyytyväisyydestä kotikuntaansa. Nyt kohderyhmänä
7. luokka. Uusien ikäryhmien huomioiminen ja toiminnan laajeneminen myös alakouluikäisille auttaa
nuorten aktivoimisessa kotikylänsä toimintaan myös muissa järjestöissä. Halkivahan nuorisotilatoimintaa
kehitetään. Tähän nuorisotilan K11-toimintaan suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan erilaisia, sekä
avointa, että ohjattua sisältöä. Jotta nuorten ääni edelleen saadaan kuuluviin ja heidän mielipiteitään ja
näkemyksiään esiin, järjestetään piirustuskilpailu alakouluikäisille ja yläkouluikäisille kirjoituskilpailu.
Valokuitu: Urjalan Laukeela - Huhti
Hakija: Urjalan kunta

Toteutusaika: 1.12.2011-31.12.2012
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Kyseessä on esiselvityshanke, jossa suunnitellaan valokaapelin ja langattoman verkon
toteuttamisen sisältävä investointihanke Urjalan Laukeelasta Huhtiin. Esiselvitys toteutetaan pääosin
ostopalveluina, mutta hankkeeseen sisältyy myös kunnan oman henkilöstön työpanosta.
Esiselvityshankkeen tuloksena syntyy yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma nopean
tietoliikenneyhteyden saamiseksi Huhdin kylään. Toteuttamissuunnitelman perusteella tullaan hakemaan
hankerahoitusta varsinaisen investoinnin toteuttamiselle.
Vesikasvien niitto Kortejärvessä ja Nuutajärvessä
Hakija: Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
Toteutusaika: 31.5.2010-31.12.2012
Tuki: 78,85 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Korte- ja Nuutajärvestä niitetään kolmena vuonna, 2010–2012 peräkkäin vesikasvillisuutta
Urjalassa. Niito ja läjitys tilataan siihen erikoistuneelta urakoitsijalta. Tiheimpiä kasvustoja poistamalla
voidaan parantaa veden virtausta sekä kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita. Kortejärvi on naturaja luonnonsuojelualuetta. Järvi on kolmen järven läpivirtaus järvi, joten veden luonnolliset virtaama-alueet
tulee voida pitää avoimina. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut ohjeet niitoille n. 1km x 100m alueelta.
Kasvillisuus on pääosin järvikortetta, järviruokoa, järvikaislaa ym. Järven keskisyvyys on alle
metri. Nuutajärven länsipään ojansuualue on lähes umpeen kasvanut. Tarkoitus on niittää ojan suulta
avovedelle päin avautuva "käytävä" n. 1 ha alueilta. Vesikasvit ovat pääasiassa järviruokoa, järvikaislaa sekä
leveää osmankäämiä. ELY-keskuksesta on tarkastettu, että alueella ei ole merkittäviä luontokohteita, jotka
vaikuttaisivat vesikasvillisuuden niittoon. Niittojätteet kerätään niiton yhteydessä pois vesialueelta ja
läjitetään kovan maan puolelle. Vesikasvien niiton päätavoitteena on umpeenkasvun estäminen ja
virkistyskäytön lisääminen. Kortejärvessä veden läpivirtausta parantamalla saadaan myös tulvatilanteita
vähenemään.
VOIMA (Vahva Ohjaaja: Innokas Motivoitunut Aikuinen)
Hakija: Hämeen 4H-piiri ry
Toteutuaika: 1.8.2008-30.6.2009
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda motivoitunut, vakiintunut aikuisten vapaaehtoisten
yritysohjaajien verkosto, joka toiminnallaan tukee nuoria 4H-yrityksen suunnittelussa, perustamisessa ja
käytännön toiminnassa. Yritysohjaajien tuella vaikutetaan positiivisesti vähintään 13 vuotta täyttäneiden
nuorten yritysneuvontaan ja sen laatuun. Alle 18-vuotiaille ei ole tarjolla vapaa-ajan yritysharrastukseen
koulun ulkopuolista yritysneuvontaa. Hankkeen aikana verkostoon Pirkanmaalla liittyy 30 yritysohjaajaa.
Verkoston jäsenet luovat itse verkoston toimintatavan hankkeen aikana. Hanke toteutetaan Pirkanmaalla
neljän toimintaryhmän alueella (Kantri ry, Pomoottori ry, Poko ry ja Pirkan Helmi ry).
Yhdessä eteenpäin
Hakija: Kylmäkosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2009-31.1.2011
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Projektin tavoitteena on luoda ja kehittää nykyaikainen ja helposti lähestyttävä,
yhteisöllisyyteen kannustava harrastus- ja toimintaympäristö kunnan eri ikäisille asukkaille. Tavoitteisiin
sisältyy osallistumisen edistäminen, aktivoitumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä
nykyajan haasteiden kohtaaminen. Toimintaan sisältyy yhdessä työskentely ja harrastaminen, tiedon ja

taidon siirtäminen sukupolvien välillä, toinen toisensa huomioon ottaminen sekä opastaminen
vuorovaikutuksella. Hankkeessa perustetaan tietoyhteiskunnan haasteiden kohtaamiseksi avoin ATKohjaus, harrastus- ja tukipalvelukeskus, jossa asiakkailla on mahdollisuus käyttää tietokoneita ja internettiä
sekä saada tukea ongelmatilanteisiin. Samalla on mahdollisuus saada eri ikäiset henkilöt toimimaan
yhdessä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjatut askartelu- ja kädentaitotuokiot, aterian valmistus, ohjelmaa,
retkiä, tiedotusta ja yhdessä seurustelua pyrkimyksenä sosiaalisen tukiverkoston luominen ja
vahvistaminen, arjessa selviytymisen edistäminen, henkisen hyvinvoinnin ja päihteettömän elämän
tukeminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen.
Yhteinen Pentinkulma
Hakija: Urjalan kunta
Toteutusaika: 1.1.2009-31.10.2010
Tuki: 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on, että kansalliskirjailija Väinö Linnan perintö jatkuu ja uudistuu
Urjalassa. Hanke pyrkii toimintansa kautta vaikuttamaan siihen, että Pentinkulman päivät muuttuu
urjalalaisten silmissä yksittäisestä tapahtumasta symboliksi, "yhteiseksi Pentinkulmaksi". Urjalalaiset ovat
osa Pentinkulmaa, jonka hyväksi voivat toimia. Valtakunnallinen näkyvyys on urjalalaisiakin hyödyttävä
imagotekijä. Hankkeen aikana järjestetään kaksi kertaa Pentinkulman päivät, jonka ohjelmisto on
valtakunnallisen kulttuuritapahtuman tasolla. Lisäksi pidetään yllä Väinö Linnan kulttuurimatkailureittiä.
Näiden toimintojen ohessa järjestetään oheistapahtumia ja koulutusta myös urjalalaisille. Hankkeen
tavoitteisiin kuuluu mm. paikallistyöryhmän muodostaminen, koululaisyhteistyö, yhteisötanssikurssin
järjestäminen, Väinö Linnan reitin oppaiden kouluttaminen, saavutettavuuden parantaminen sekä
teemapäivät Väinö Linnan reitillä.
YRITYSTUET
Aseman kylätalkkari T:mi
Hakija: Aseman kylätalkkari T:mi
Toteutusaika: 1.12.2010-31.12.2012
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Bioenergiainvestointi
Hakija: Koneurakointi Huhtala, Kylmäkoski
Toteutusaika: 19.09.2007-31.10.2008
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
CNC-sorvin hankinta
Hakija: Sorvauspalvelu H. Salonen Ky
Toteutusaika: Toteutus 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen
Hakija: Catbox Oy
Toteutusaika: 1.7.2008-30.6.2010
Tuki: Käynnistystuki 50 % uuden työntekijän bruttopalkasta
Energiakouran hankinta
Hakija: Laurila Hannu, Urjala
Toteutusaika: 2.10.2008-2.10.2010
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista

Energiapuukouran hankinta kaivuriin sekä metsäkuormaimen ja -vaunun hankinta
Hakija: Maatalousyhtymä Kontio Mika & Ari
Toteutusaika: 1.6.2010-1.6.2013
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Energiapuun korjuukaluston hankinta
Hakija: Koneurakointi Huhtala, Kylmäkoski
Toteutusaika: 9.4.2008–31.12.2010
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Fysioterapiapalvelujen aloittaminen
Hakija: Rinka Jaakkola
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen kehittämistuki 50 %, yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Graafisen suunnittelupalvelun aloittaminen
Hakija: Pirjo Järvelä, Akaa
Toteutusaika: 24.09.2007-31.12.2008
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista ja kehittämistuki 50 %
Henkilön palkkaaminen
Hakija: Kuljetus Toni Seppälä
Toteutusaika: 01.02.2011-31.01.2013
Tuki: Käynnistystuki 50 % kokonaiskustannuksista
Hiomakoneen hankinta
Hakija: Koskiprässi Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Hitsaustoiminnan tehostaminen
Hakija: Urjalan levytyö Oy, Urjala
Toteutusaika: 15.09.2007-15.09.2009
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista ja käynnistystuki 50 % uuden työntekijän
bruttopalkasta
Jääkoneen hankinta, lattian betonointi
Hakija: Urjalan Jäähalli Oy
Toteutusaika: toteutus 8.9.2013 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista ja kehittämistuki 50 %
Kassa- ja etäjärjestelmän hankinta
Hakija: Urjalan Huoltopalvelu Oy
Toteutusaika: Toteutus 31.12.2014
Tuki: Yrityksen kehittämistuki 50 %, yrityksen investointituki 20 %
Kauneushoitolan perustaminen
Hakija: Tmi Kauneushoitola Tiiria
Toteutusaika: Toteutus 12.09.2013 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % ja kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista

Kauneus- ja hyvinvointihoitolan käynnistäminen
Hakija: Sini Kartaslammi-Rantanen
Toteutusaika: 18.1.2013 - 31.12.2014
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista
Kiinteistöhuoltopalvelujen kehittäminen
Hakija: Kiinteistöhuolto JSV
Toteutusaika: 15.11.2012 - 14.11.2014
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Kone- ja laiteinvestoinnit, purujärjestelmä
Hakija: Tmi Puutyö Veikko Rissanen
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Kukkapalvelun kehittäminen
Hakija: Kukka- ja hautauspalvelu Ky L. Laakso
Toteutusaika: toteutus 29.1.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Kyläpajan kehittäminen
Hakija: Tmi L. Huhtala
Toteutusaika: toteutus 11.10.2013 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Laitehankinnat
Hakija: Matic Doctor
Toteutusaika: toteutus 26.4.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Laitehankinnat
Hakija: PM Kaluste Oy
Toimenpide: Kone- ja laitehankinnat
Toteutusaika: 30.5.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista.
Laiteinvestoinnit
Hakija: Murola Group Oy
Toteutusaika: Toteutus 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Lajittelukoneen hankinta
Hakija: Valkeakosken Romet Oy
Toteutusaika: 4.8.2008-5.8.2010
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Liiketilan/kiinteistön hankinta
Hakija: Pasi Koskinen, Kylmäkoski
Toteutusaika: 16.7.-31.12.2008
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista

Liiketoiminnan laajentaminen
Hakija: Souper Oy
Toteutusaika: 25.8.2010-31.12.2010
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Lisälaitehankinnat
Hakija: Kuljetus Tero Moukola
Toteutusaika: 22.3.2011-30.6.2011
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Logistiikan asiantuntijapalvelut
Hakija: Logistic Aid Oy
Toteutusaika: Palkkaus 2.10.2013 - 31.12.2014
Tuki: Yrityksen käynnistystuki 50 % palkkauksen kokonaiskustannuksista
Lounastuvan työntekijän palkkaaminen
Hakija: Huhdin Lounastupa Oy
Toteutusaika: Investoinnit toteutettava 28.11.2013 mennessä, käynnistystuen toteutus 20.1.201219.1.2014
Tuki: Investointituki 20 % ja käynnistystuki 50 % kokonaiskustannuksista
Lujuuslaskentaohjelmistojen investoinnit
Hakija: Scan Cranes Oy
Toteutusaika: 15.11.2012 - 14.11.2014
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Luontokartoituksen aloittaminen
Hakija: Hanna Soo
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Metsäperäkärryn hankinta
Hakija: Yksityishenkilö
Toteutusaika: toteutus 24.5.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Metsäperävaunun ja kuormaimen hankinta
Hakija: Pekko Lana
Toteutusaika: 1.12.2010-31.1.2011
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Moottoripyörien huoltopalvelujen aloittaminen
Hakija: Jarkko Virtanen
Toteutusaika: 29.11.2012 - 28.11.2014
Tuki: Kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista, investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Myymälä- ja sosiaalitilojen rakentaminen
Hakija: Toijalan taimitarha Oy
Toteutusaika: 27.5.2010-31.3.2012
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista

Mökkejä ja kunnossapito
Hakija: Lumijärven Matkailu Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Paaritaksin varustelu
Hakija: Yksityishenkilö (Tmi)
Toteutusaika: Toteutus 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Paikkakunnan ravintolatoiminnan kehittäminen
Hakija: CNR-Ravintolat Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: 20 % kokonaiskustannuksista
Pakkausalan osaamisen kehittäminen
Hakija: Minpack
Toteutusaika: 1.9.2010-31.3.2011
Tuki: Kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista
Pakkauskoneen hankinta
Hakija: Paijan tilateurastamo
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Palvelujen laajentaminen ja parantaminen
Hakija: Kauneushoitola Aava
Toteutusaika: 29.11.2010-28.11.2012
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Pesulatoiminnan kehittäminen
Hakija: Tapion autopesu
Toteutusaika: toteutus 25.9.2013 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Pienpanimotoiminnan aloittaminen
Hakija: Brewsters Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, kehittämistuki 50 %
Pintakäsittelyaineita valmistavan yrityksen alkuinvestoinnit ja työntekijän palkkaus
Hakija: Sateenkaari Perinnetaito Oy
Toteutusaika: 13.12.2010-1.2.2013
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, käynnistystuki 50 % kokonaiskustannuksista
Puun kuivaus- ja lämpökäsittelytoiminnan aloittaminen
Hakija: Akaan puunkäsittely Oy
Toteutusaika: 30.6.2014 mennessä
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista

Puunjalostuksen kehittäminen
Hakija: Kilsan Pihakaluste Tmi
Toteutusaika: toteutus 6.3.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Pyöräkuormaajan ja lisälaitteiden hankinta
Hakija: Vaihtolavapalvelut M. Hartman
Toteutusaika: 1.3.2011-9.3.2013
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Ratsastuskeskuksen kehittäminen ja parantaminen
Hakija: Yksityishenkilö (tmi)
Toimenpide: Työntekijän palkkaus
Toteutusaika: 1.3.2013-31.12.2014
Tuki: Käynnistystuki 50 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista.
Ratsastuskeskuksen kehittäminen ja parantaminen
Hakija: Yksityishenkilö (Tmi)
Toteutusaika: Toteutus 5.7.2014 mennessä
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Ruoppauslautan hankkiminen
Hakija: Rantaruoppa E. Tuomi
Toteutusaika: 30.6.2008-30.6.2009
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Sahauskapasiteetin lisääminen
Hakija: Toijalan kiviveistämö Oy
Toteutusaika: 30.10.2014
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Seulakauhan hankita
Hakija: Kaivinpari Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Seulakauhan hankinta
Hakija: Maanrakennus Santaranta Ky
Toteutusaika: 18.3.2011-30.6.2011
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Sähköasennustoiminnan kehittäminen
Hakija: VT-Power Oy
Toteutusaika: toteutus 21.12.2013 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Tienhoito urakointi
Hakija: Yksityishenkilö (tmi)
Toimenpide: Kone- ja laitehankinnat
Toteutusaika: 26.9.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista.

Tienhoitoon kalustohankinnat
Hakija: Yksityishenkilö
Toteutusaika: toteutus 1.5.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Tienhoitopalveluiden laajentaminen
Hakija: Metsäpalvelu Ristimäki
Toteutusaika: 28.01.2013 - 31.12.2014
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Toiminnan laajennushankinnat
Hakija: Rakennuspalvelu A.J. Sistonen
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Toimitilojen hankinta ja toiminnallisuuden parantaminen
Hakija: Suomen Devtec Oy
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investoinituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Toimitusjärjestelmän hankinta ja internetsivujen uusiminen
Hakija: Urjalan Sanomat Oy
Toteutusaika: 28.2.2011-28.2.2013
Tuki: Kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista
Tyky-joogaohjaus
Hakija: Terhi Saarinen
Toteutusaika: 14.11.2012 - 13.11.2014
Tuki: Kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista
Työllistämis- ja kehittämisinvestoinnit
Hakija: Mervi Pasu
Toteutusaika: 31.12.2014 mennessä
Tuki: investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Työntekijän palkkaus
Hakija: Honkola Hunting Oy
Toteutusaika: 1.8.2013 - 31.12.2013
Tuki: yrityksen käynnistystuki 50 % palkkauksen kokonaiskustannuksista
Työntekijän palkkaus ja koneinvestointi
Hakija: Urjalan Rengaspalvelu Oy
Toteutusaika: 17.10.2008-20.10.2010
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Työntekijän palkkaus ja laiteinvestointi
Hakija: Thermoair Oy
Toteutusaika: 1.7.2012-30.11.2013, investoinnit toteutettava 23.4.2014 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % ja käynnistystuki 50 % kokonaiskustannuksista

Urakointitoiminnan aloittaminen
Hakija: Metsäpalvelu Ristimäki
Toteutusaika: 28.5.2010-30.6.2011
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Uuden kärkisorvin hankinta
Hakija: OR-tekniikka Oy, Valkeakoski
Toteutusaika: 17.6.-30.9.2008
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Uuden rakennuspinnoitusmenetelmän aloittaminen
Hakija: Pintu
Toteutusaika: toteutus 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Viihdekeskusinvestointi
Hakija: Viihdekeskus Huvila Oy
Toteutusaika: 12.12.2012 - 11.12.2014
Tuki: Investointi 20 %, kehittämistuki 50 %, käynnistystuki 50 %
Virikettä + 50
Hakija: Toijalan Kuntokeskus Ky
Toteutusaika: 17.12.2012 - 16.12.2014
Tuki: Investointi 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista
Yritystoiminnan laajentaminen
Hakija: HH-Works
Toimenpide: Työntekijän palkkaus
Toteutusaika: 2.10.2012-1.10.2014
Tuki: Käynnistystuki 50 % kokonaiskustannuksista.
Äänen- ja kehonhuollon lisäkoulutus
Hakija: Jäsenkorjaus ja hieronta Axis ja Atlas
Toteutusaika: 24.01.2013 - 30.6.2014
Tuki: Kehittämistuki 50 % kokonaiskustannuksista
Investointi katsastustoiminnan aloittamiseen
Hakija: Huoltokeskus Ysiauto ay
Toteutusaika: Toteutus 31.12.2014 mennessä
Tuki: Yrityksen investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista

